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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science

รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรู เนนย้ําคุณภาพ กลาคิด และวิพากษอยางมีเหตุผล

มีจิตสํานึกรับใชและบริการทองถ่ินสูสังคมโลก
วัตถุประสงคของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้

(1) มีความรู ดานการเมือง การปกครองรวมถึงความสัมพันธระหวางประเทศ
(2) สามารถวิเคราะห วิจารณ สถานการณทางการเมืองของไทยและตางประเทศ
(3) สามารถประยุกตใชความรูท่ีไดเรียนมาใหเปนประโยชนท้ังตอตนเอง และสังคม อีกท้ังเปนผูมี

คุณธรรมนําความรู และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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) กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ 54 หนวยกิต
2.3) กลุมเฉพาะดาน เลือกกลุมใดกลุมหนึ่ง 24 หนวยกิต

กลุมวิชาเอก
2.3.1) การปกครอง
2.3.2) ความสัมพันธระหวางประเทศ
2.3.3) การเมืองการปกครองทองถ่ิน

2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(3-0)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

1551111 การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1

3(2-2)

2.2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 54 หนวยกิต
2551102 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร

Introduction to Political Science
3(3-0)

2551103 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร
Introduction to Public Administration

3(3-0)

2551211 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน
Introduction to International Relations

3(3-0)

2552101 การปกครองทองถ่ินไทย
Thai Local Government

3(3-0)

2552102 กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง
Interest Groups and Political Parties

3(3-0)

2552202 การเมืองภาคประชาชน
Politics of People’s Movements

3(3-0)

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

3(3-0)
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2552205 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน
Politics and Governments of ASEAN

3(3-0)

2553104 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร
Research Methodology in Political Science

3(2-2)

2553203 ความขัดแยงทางการเมือง
Political Conflicts

3(3-0)

2553204 การศึกษาอิสระ
Individual Studies

3(2-2)

2554104 สัมมนาทางรัฐศาสตร
Seminar on Political Science

3(2-2)

2554105 จริยธรรมทางการเมือง
Political Ethics

3(3-0)

2562501 กฎหมายปกครอง
Administrative   Laws

3(3-0)

2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Laws

3(3-0)

2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย
Civil Laws

3(3-0)

2551501 กฎหมายอาญา
Criminal Laws

3(3-0)

2563519 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure  1

3(3-0)

2.3) กลุมเฉพาะดาน ใหเลือกเรียน 24 หนวยกติ
กําหนดใหเลือกเรียน ไมเกิน 24 หนวยกิต เพียงกลุมวิชาเดียวจาก 3 กลุมวิชา

2.3.1) กลุมวิชาการปกครอง
2551101 การเมืองและการปกครองของไทย

Thai Politics and Governments
3(3-0)

2552103 นโยบายสาธารณะ
Public Policy

3(3-0)

2552204 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy

3(3-0)

2552206 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economics

3(3-0)

2553105 การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics

3(3-0)

2553106 สื่อสารมวลชนกับการเมือง
Mass Communication and Politics

3(3-0)

2553107 การพัฒนาทางการเมือง
Political Development

3(3-0)
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2553205 การเลือกตั้ง
Election

3(3-0)

2553206 การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Politics and Natural Resources Management Policies

3(3-0)

2553307 การบริหารและการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government

3(3-0)

2553312 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
New Public Administration and Management

3(3-0)

2.3.1) กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
2551401 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา

Politics and Government of the United States of America
3(3-0)

2551402 การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป
Politics and Governments of European Union

3(3-0)

2551403 การเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม
Politics in Socialist  Countries

3(3-0)

2551404 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นทวีป
Politics and Government of Southeast Asia Countries: Mainland

3(3-0)

2551405 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นสมุทร
Politics and Government of Southeast Asia Countries: Island

3(3-0)

2551406 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
Politics and Government of East Asia Countries

3(3-0)

2551407 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียใต
Politics and Government of South Asia Countries

3(3-0)

2551408 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง
Politics and Government of Middle East Countries

3(3-0)

2551409 บทบาทตัวแสดงท่ีไมใชรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ
Non-State Actors in International Relations

3(3-0)

2551413 องคการระหวางประเทศ
International Organizations

3(3-0)

2551414 นโยบายตางประเทศของไทย
Thai Foreign Policy

3(3-0)

2.3.3) กลุมวิชาการเมืองการปกครองทองถิ่น
2552103 นโยบายสาธารณะ

Public Policy
3(3-0)

2552104 การพัฒนาทองถ่ิน
Local Development

3(3-0)

2552105 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
Local Resources and Environmental Management

3(3-0)

2552106 การจัดการสาธารณะทองถ่ิน
Local Public Management

3(3-0)
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2552107 ยุทธศาสตรการปกครองทองถ่ิน
Strategies of Local Government

3(3-0)

2552108 กระบวนการบริหารโครงการทองถ่ิน
Local Project Management Process of Local Administration

3(3-0)

2552109 การบริหารทองถ่ินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy Philosophy
and Good Governance

3(3-0)

2552206 เศรษฐศาสตรการเมืองเบื้องตน
Introduction to Political Economics

3(3-0)

2553205 การเลือกตั้ง
Election

3(3-0)

2553307 การบริหารและการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government

3(3-0)

2553312 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม
New Public Administration and Management

3(3-0)

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2553803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร

Preparation for Professional Internship in Political Science
2(90)

2554803 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร
Professional Internship in Political  Science

5(450)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและเหมาะสม การใช
ทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การสรุปความการวิเคราะห การวิจารณ
การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผล
การศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111 English for Communication and Study Skills

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)

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

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน  ภาษาถ่ิน เพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติ  ความเจริญของภาษา  การใชภาษาในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ

1.2)กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ  เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการ   ของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิตการใหคุณคาของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย ดานความ
เชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิง
สรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมา
ประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก

Thai Living to Global Society
3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
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ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การ
กลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Daily Life
3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เชน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ
การตระหนักรู เทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมใน
ชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การคิดแบบองครวม การเสริมสรางทักษะและพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการและ
แนวคิดแบบตางๆของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลกสมัยใหม
สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ
สภาพแวดลอมการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต การศึกษา การแพทย การสื่อสาร ฯลฯ ขอดี ขอเสีย ของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนา

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 9 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
(Prerequisite: 1500109 Developing Skills in English)

3(3-0)

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.
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1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
(Prerequisite : 1500107  Communicative English through
Media )

3(3-0)

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, note-
taking and summarizing chosen texts.
1551111 การฟงและพูด 1

Listening and Speaking 1
3(2-2)

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 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร

Introduction to Political Science
3(3-0)

ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวาง
วิชารัฐศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางอํานาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมืองท่ีสําคัญ ตลอด จนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป
2551103 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร

Introduction to Public Administration
3(3-0)

ความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธของวิชารัฐศาสตร
ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ  องคการและ
กระบวนการบริหารงาน
2551211 ความสัมพันธระหวางประเทศเบ้ืองตน

Introduction to International Relations
3(3-0)

ขอบเขตแหงสาระของความสัมพันธระหวางประเทศ องคประกอบทางอุดมการณทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และทางกฎหมายท่ีเอ้ือตอความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ  สาเหตุความ
ขัดแยงในสังคมนานาชาติ  วิวัฒนาการสนธิสัญญาและองคการระหวางประเทศ  บทบาทขององคกร
ระหวางประเทศ
2552101 การปกครองทองถิ่นไทย

Thai Local Government
3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน ท่ีเปนรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปกครองทองถ่ินไทย ในแงของวิวัฒนาการ พัฒนาการ และความสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของการปกครองทองถ่ิน และความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินไทยกับการ
ปกครองสวนกลางในแงอํานาจ รูปแบบ ปญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมของการปกครองทองถ่ินไทยในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต
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2552102 กลุมผลประโยชนและพรรคการเมือง
Interest Groups and Political Parties

3(3-0)

ลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมือง  ระบบพรรคการเมืองตางๆ ท้ังของไทยและ
ตางประเทศ สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบพรรคการเมือง  กลไกการบริหาร
ภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธระหวางพรรคการเมือง  กลุมผลประโยชนกับรัฐบาลและประชาชน
2552202 การเมืองภาคประชาชน

Politics of People’s Movements
3(3-0)

แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของการเมืองขนาดเล็กในการเคลื่อนไหวของขบวนการภาค
ประชาชนและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ขบวนการสตรี
ขบวนการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขบวนการของคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ขบวนการสันติภาพ
ขบวนการประชาชนชายขอบ ขบวนการของกลุมคนท่ีถูกเก็บกดปดก้ันอัตลักษณ ขบวนการเรียกรองสิทธิ
ประเภทตาง ๆ ตลอดจนถึงขบวนการตอตานกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ฯลฯ เพ่ือใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีขบวนการเหลานี้ สงผลกระทบตอระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง และ
ความสัมพันธทางอํานาจในสังคม โดยนําขอบเขตและลักษณะของการศึกษาดังกลาวของตางประเทศมา
ประยุกตในเชิงเปรียบเทียบกับการเมืองของไทยดวย
2552203 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

Theories of Socio-Economic and Political Relationship
3(3-0)

พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทยและตางประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก โดยพิจารณาถึงความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมท้ัง
สถาบันท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางกับสถาบันตางๆเหลานั้น
2552205 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศอาเซียน

Politics and Governments of ASEAN
3(3-0)

ภาพกวางของระบบการเมืองการปกครองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ตลอดจนประวัติศาสตรท่ีโยงใยกัน เชน ระยะตกเปนอาณานิคม ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชวงสงครามเย็น
และชวงหลังสิ้นสุดสงครามเย็น ศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมีผลกระทบตอการเมือง
การปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่งเปนพลังเคลื่อนไหวทางการเมือง พิจารณา
เปรียบเทียบประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ ตลอดจนผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2553104 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร

Research Methodology in Political Science
3(2-2)

ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐศาสตร กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสถิติ การนําความรูไปประยุกตใชในการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการ
วิจัย  การเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใช  ฝกปฏิบัติการ
ดําเนินงานวิจัยทุกข้ันตอนภายใตจรรยาบรรณการวิจัย
2553203 ความขัดแยงทางการเมือง

Political Conflicts
3(3-0)

ทฤษฎีความขัดแยง การปองกันความขัดแยงท่ีรุนแรง การวิเคราะหความขัดแยง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง  ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท การสื่อสารเพ่ือสันติ การสานเสวนาท่ีเนนการฟง
อยางลึกซึ้ง การไกลเกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแยงในมุมมองตางๆ โดยกรณีศึกษาความขัดแยงและการใชสันติ
วิถีในชีวิตประจําวัน
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2553204 การศึกษาอิสระ
Individual Studies

3(2-2)

การคนหาความจริงทางรัฐศาสตร โดยใหนักศึกษากําหนดหัวขอท่ีสนใจในสาขาท่ี
เก่ียวของกับการเมืองการปกครอง  ความสัมพันธระหวางประเทศหรือการเมืองการปกครองทองถ่ินและ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานท้ังสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุมตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงการเขียนผลการศึกษาท่ี
ถูกตองตามหลักวิชาการดวยตนเอง โดยการปรกึษาท่ีปรึกษาของการวิจัยอยางเปนระบบ
2554104 สัมมนาทางรัฐศาสตร

Seminar on Political Science
3(2-2)

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการเมืองการปกครองในแงทฤษฎีหรือผลงานวิจัย โดยเฉพาะท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีทางการเมือง แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร ทฤษฎีวาดวยรัฐ นโยบายสาธารณะ การ
พัฒนาการเมือง หรือการเมืองการปกครองของไทย
2554105 จริยธรรมทางการเมือง

Political Ethics
3(3-0)

แนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรมเก่ียวกับจริยธรรมทางการเมือง การปกครอง จริยธรรม
วิชาชีพ ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากลและตามแนวทางของปรัชญาและศาสนาตาง ๆ
วิเคราะหประเด็นจริยธรรมทางการเมืองจากงานวิจัยและกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึน
2562501 กฎหมายปกครอง

Administrative   Laws
3(3-0)

ประวัติและลักษณะท่ัวไปของฝายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บอเกิดของ
กฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายตาง ๆ หลักการพ้ืนฐาน การใชและการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบ
ราชการบริหารการจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีวาดวยการกระทําของฝาย
ปกครอง หลักเกณฑเก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝายปกครองและสัญญาทางปกครอง
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

Constitutional  Laws
3(3-0)

ความรูท่ัวไปของฝายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การควบคุม
กฎหมายมิใหขัดตอรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อํานาจอธิปไตย การแบงแยกการ
ใชอํานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมท้ังสถาบันและองคกรตามรัฐธรรมนูญ
2562304 กฎหมายแพงและพาณิชย

Civil Laws
3(3-0)

หลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเก่ียวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล  นิติกรรม
สัญญา  หนี้  ครอบครัวมรดก
2551501 กฎหมายอาญา

Criminal Laws
3(3-0)

หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
2563519 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

Law of Criminal Procedure  1
3(3-0)

ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ไดแก หลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 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
Thai Politics and Governments

3(3-0)

ความรูพ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง หนาท่ีของรัฐ ความสัมพันธระหวางรัฐกับ
สังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะหปญหาและเปรียบเทียบ
แนวความคิดเก่ียวกับการปกครองและการเมือง
2552103 นโยบายสาธารณะ

Public Policy
3(3-0)

แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีตางๆ
ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ กําหนดนโยบายสาธารณะ ปจจัยท่ีเก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะหนโยบาย ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบาย การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน
2552204 ปรัชญาการเมือง

Political Philosophy
3(3-0)

ท่ีมาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นท่ีสําคัญๆ ในปรัชญา
การเมือง โดยจะแยกแยะใหเห็นขอแตกตางระหวางการมองปญหาและการแกปญหาของปรัชญาการเมือง
ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม นักศึกษาจะตองศึกษาผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและ
ตะวนัออก เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนๆ ตอไป
2552206 เศรษฐศาสตรการเมืองเบ้ืองตน

Introduction to Political Economics
3(3-0)

แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง พัฒนาการและความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตรการเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตรการเมือง วิเคราะหประเด็นสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย เชน การวิเคราะหทุนนิยมสมัยใหม การวิเคราะหอํานาจความรูและชน
ชั้นและ แนวคิดหลังสมัยใหม
2553105 การเมืองเปรียบเทียบ

Comparative Politics
3(3-0)

รูปแบบและโครงสรางทางการเมือง แนวทางการวิเคราะหการเมืองเปรียบเทียบโดยยก
กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศตางๆ เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสราง องคประกอบและ
หนาท่ีของระบบการเมืองเหลานี้ในประเด็นสําคัญ
2553106 สื่อสารมวลชนกับการเมือง

Mass Communication and Politics
3(3-0)

อิทธิพลของสื่อท่ีมีตอการเมือง และการตัดสินใจทางการเมือง ความสัมพันธระหวาง
สื่อมวลชน อํานาจรัฐและการเมืองแบบประชาธิปไตย พลังอํานาจของสื่อ และการหลอหลอมความคิดของ
ประชาชนโดยการสรางสามัญสํานึกทางการเมือง ในระบบทุนนิยม บทบาทสื่อในฐานะท่ีเปนพ้ืนท่ี
สาธารณะในยุคสื่อสมัยใหม ประวัติศาสตรและเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนและการเมืองในประเทศ
ตางๆ การสรางประชาธิปไตยท่ีมีการสื่อสาร และสื่อทางเลือก อิทธิพลของอินเตอรเน็ตตอการเมือง
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ระดับชาติและระดับโลก e-government
2553107 การพัฒนาทางการเมือง

Political Development
3(3-0)

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนาประเทศ การสรางสถาบันทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง การสรางประชาธิปไตย
เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเขาสูการเมืองยุคใหม รวมตลอดถึงประเด็นการ
พัฒนาการทางการเมืองของไทยและตางประเทศ
2553205 การเลือกตั้ง

Election
3(3-0)

แนวความคิดท่ีสําคัญของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการกลยุทธตางๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตั้ง ผลกระทบของการเลือกตั้งตอระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝกปฏิบัติจัดการเลือกตั้ง
2553206 การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Politics and Natural Resources Management Policies
3(3-0)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สภาพและ
สถานการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปญหาท่ีมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มาตรการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาการมีสวนรวมของประชากร
กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2553307 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ

Comparative Local Administration and Government
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบ
ตาง ๆ ของตางประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐท่ีมีตอการปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถ่ิน ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโนมของการ
ปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต
2553312 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม

New Public Administration and Management
3(3-0)

แนวคิด  ทฤษฎี  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม  การนํากลไกตลาด  แนวคิดการเปนหุนสวนมาปรับใชกับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด  รูปแบบ  ปญหา  และแนวทางแกไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของไทย

2.3.1) กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
2551401 การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา

Politics and Government of the United States of America
3(3-0)

พัฒนาการระบบและโครงสรางการเมืองสหรัฐฯ ปจจัยทางประวัติศาสตร สังคม
เศรษฐกิจ อุดมการณ คานิยมและวัฒนธรรม วิเคราะหสถาบันพ้ืนฐานของการปกครองของสหรัฐ และ
บรรดาพลังท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติของรัฐบาล บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธระหวางสหพันธ
กับมลรัฐ ระบบพรรคและการดําเนินงานของสภาและศาล
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2551402 การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป
Politics and Governments of European Union

3(3-0)

พัฒนาการระบบ และโครงสรางของการเมืองการปกครองของประเทศสหภาพยุโรป
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน พฤติกรรมทาง
การเมือง ปญหาทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
2551403 การเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม

Politics in  Socialist  Countries
3(3-0)

พัฒนาการระบบและโครงสรางการเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม โดยเนน
ประเทศรัสเซีย ซึ่งเดิมคือ สหภาพโซเวียต ดวยการศึกษาถึงสภาพทางภูมิศาสตร  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
ประชากร  ระบบเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีมีผลตอโครงสรางการปกครอง ระบบการบริหารงานของรัฐ
ลักษณะของสถาบัน  การเมือง  รัฐบาล  พฤติกรรมทางการเมือง  และความสัมพันธระหวางสถาบันทาง
การเมือง
2551404 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพ้ืนทวีป

Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Mainland

3(3-0)

ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นทวีป
ซึ่งประกอบไปดวย เวียดนาม พมา ลาว กัมพูชาและไทย สภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่งเปนพลังเคลื่อนไหวทางการ
เมือง พิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
2551405 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพ้ืนสมุทร

Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Island

3(3-0)

ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต:ภาคพื้นสมุทร
ซึ่งประกอบไปดวย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และติมอรตะวันออก สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่ง
เปนพลังเคลื่อนไหวทางการเมือง พิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจน
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2551406 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก

Politics and Government of East Asia Countries
3(3-0)

ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่งเปนพลัง
เคลื่อนไหวทางการเมือง พิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551407 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียใต

Politics and Government of South Asia Countries
3(3-0)

ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศเอเชียใต สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่งเปนพลัง
เคลื่อนไหวทางการเมือง พิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
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2551408 การเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง
Politics and Government of Middle East Countries

3(3-0)

ระบบการเมืองการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีมีผลกระทบตอการเมืองการปกครองของแตละประเทศ กลุมผลประโยชนท่ีซึ่งเปนพลัง
เคลื่อนไหวทางการเมือง พิจารณาประเด็นปญหาทางการเมืองของประเทศนี้ ตลอดจนความสัมพันธ
ระหวางประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551409 บทบาทตัวแสดงท่ีไมใชรัฐในความสัมพันธระหวางประเทศ

Non-State Actors in International Relations
3(3-0)

ศึกษาบทบาทของตัวแสดงท่ีไมใชรัฐ บรรษัทขามชาติ องคการพัฒนาเอกชน องคการท่ี
ไมใชของรัฐบาลท่ีมีภารกิจขามชาติ กลุมกอการรายระหวางประเทศ ในเวทีความสัมพันธระหวางประเทศ
2551413 องคการระหวางประเทศ

International Organizations
3(3-0)

ประวัติองคการระหวางประเทศในระดับตางๆ เริ่มจากการประชุมระหวางประเทศท่ี
กรุงเฮก สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ และองคการการคาโลก ตลอดจนองคการระดับภูมิภาคตางๆ โดย
จะชี้ใหเห็นโครงสรางและอํานาจหนาท่ีบทบาท และการดําเนินงานขององคการเหลานี้ในการแกไขปญหา
ระหวางประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพิจารณาถึงความสําเร็จ
และความลมเหลวขององคการระหวางประเทศดวย
2551414 นโยบายตางประเทศของไทย

Thai Foreign Policy
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศในสมัยตาง ๆ พิจารณาปจจัยและกระบวนการ
ในการกําหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย การดําเนินนโยบายตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบของ
นโยบายตางประเทศท่ีมีผลตอการเมืองภายในของไทย โดยเนนนโยบายตางประเทศกับประเทศในภูมิภาค
อาเซยีน และประเทศพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจ

2.3.3) กลุมวิชาการเมืองการปกครองทองถิ่น
2552103 นโยบายสาธารณะ

Public Policy
3(3-0)

แนวความคิด และวิธีการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีตางๆ
ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ กําหนดนโยบายสาธารณะ ปจจัยท่ีเก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะหนโยบาย ปญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบาย การศึกษาดังกลาวจะเนนถึงนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวของกับทองถ่ิน
2552104 การพัฒนาทองถิ่น

Local Development
3(3-0)

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน รูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนาทองถ่ิน เชื่อมโยงกับระดับประเทศ ตลอดจนประเด็นปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา การวางแผน
เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหา รวมถึงบทบาทและความสัมพันธขององคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ปกครองทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน
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2552105 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
Local Resources and Environmental Management

3(3-0)

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สภาพและสถานการณปญหา
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปญหาท่ีมีผลกระทบตอทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มาตรการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การพัฒนาการมีสวน
รวมของประชากร กฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2552106 การจัดการสาธารณะทองถิ่น

Local Public Management
3(3-0)

แนวคิดและหลักการจัดการสาธารณะทองถ่ิน แนวคิดการจัดการสาธารณะและการ
ปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารจัดการทองถ่ิน ปญหา อุปสรรค และแนวโนมของการจัดการสาธารณะ
ทองถ่ิน รวมถึงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน ประเด็นปญหาเกิดข้ึนท้ังในภาครฐัและภาคเอกชนท่ีปรากฏเปน
ประเด็นสําคัญในสังคมไทย โดยใชแนวคิดทฤษฎีท่ีไดศึกษามาเพ่ือวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางแกไข
2552107 ยุทธศาสตรการปกครองทองถิ่น

Strategies of Local Government
3(3-0)

แนวคิดและทฤษฎีการปกครองทองถ่ิน การกําหนดยุทธศาสตรการปกครองทองถ่ิน การวิเคราะห
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปกครอง เชน จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร การตัดสินใจยุทธศาสตร การวิเคราะหกลวิธีทางเลือก และการดําเนินการตามยุทธศาสตรการปกครอง
ทองถ่ิน
2552108 กระบวนการบริหารโครงการทองถิ่น

Local Project Management Process of Local Administration
3(3-0)

แนวคิดและเทคนิคการริเริ่มและการเตรียมโครงการในองคกรปกครองทองถ่ิน  การ
เขียนและจัดทําโครงการ  การตอรองของฝายตาง ๆ ในทองถ่ินและการอนุมัติโครงการ  การจัดองคกรเพ่ือ
การบริหาร  การอํานวยการและกํากับติดตามโครงการ  การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน
2552109 การบริหารทองถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy
Philosophy and Good Governance

3(3-0)

แนวคิดและเทคนิคการริเริ่มและการเตรียมโครงการในองคกรปกครองทองถ่ิน  การ
เขียนและจัดทําโครงการ  การตอรองของฝายตาง ๆ ในทองถ่ินและการอนุมัติโครงการ  การจัดองคกรเพ่ือ
การบริหาร  การอํานวยการและกํากับติดตามโครงการ  การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาทองถ่ิน
2552206 เศรษฐศาสตรการเมืองเบ้ืองตน

Introduction to Political Economics
3(3-0)

แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง พัฒนาการและความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตรการเมือง สํานักคิดหลักของเศรษฐศาสตรการเมือง วิเคราะหประเด็นสําคัญ
ของเศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย เชน การวิเคราะหทุนนิยมสมัยใหม การวิเคราะหอํานาจความรูและชน
ชั้นและ แนวคิดหลังสมัยใหม
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2553205 การเลือกตั้ง
Election

3(3-0)

แนวความคิดท่ีสําคัญของการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กระบวนการกลยุทธตางๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตั้ง ผลกระทบของการเลือกตั้งตอระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝกปฏิบัติจัดการเลือกตั้ง
2553307 การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ

Comparative Local Administration and Government
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถ่ิน การกระจายอํานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบ
ตาง ๆ ของตางประเทศกับประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐท่ีมีตอการปกครองทองถ่ิน ความสัมพันธ
ระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองทองถ่ิน ปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโนมของการ
ปกครองทองถ่ินไทยในอนาคต
2553312 การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม

New Public Administration and Management
3(3-0)

แนวคิด  ทฤษฎี  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม  การนํากลไกตลาด  แนวคิดการเปนหุนสวนมาปรับใชกับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด  รูปแบบ  ปญหา  และแนวทางแกไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมของ

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
2553803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร

Preparation for Professional Internship in Political Science
2(90)

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ การ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตการมี
สวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานรัฐศาสตรในสถานการณจริง
2554803 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร

Professional Internship  in Political  Science
5(450)

ฝกงานดานรัฐศาสตรในองคการภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันทาง
การเมืองโดยเนนการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหการเมืองการบริหารงานในองคการ ตลอดจนการ
วางโครงการในการแกไขปญหาทางการเมืองการปกครอง และการบริหารงานในองคการ ฯลฯ ใหเขียน
รายงานและผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําเสนอรายงาน อภิปรายสัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกลาว
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น
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