หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2556
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนาความรู้ เน้นยาคุณภาพ กล้าคิด และวิพากษ์อย่างมีเหตุผล
มีจิตสานึกรับใช้และบริการท้องถิ่นสู่สังคมโลก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี
1. มีความรู้ ด้านการเมือง การปกครองรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ สถานการณ์ทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทังต่อตนเอง และสังคม อีกทังเป็นผู้มี
คุณธรรมนาความรู้ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มภาษา
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มเฉพาะด้าน เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
กลุ่มวิชาเอก
2.3.1) การปกครอง
2.3.2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.3.3) การเมืองการปกครองท้องถิ่น
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
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7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หน้า 1

รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1) กลุม่ ภาษา
9
หน่วยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
1.3) กลุม่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วยกิต
1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0)
English for Specific Purposes
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3(3-0)
Developing Skills in English
1551111 การฟังและการพูด 1
3(2-2)
Listening and Speaking 1
2.2) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2551102
2551103

ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
Introduction to Public Administration
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54

หน่วยกิต
3(3-0)
3(3-0)

หน้า 2

2551211
2552101
2552102
2552202
2552203
2552205
2553104
2553203
2553204
2554104
2554105
2562501
2562510
2562304
2551501
2563519

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบืองต้น
Introduction to International Relations
การปกครองท้องถิ่นไทย
Thai Local Government
กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง
Interest Groups and Political Parties
การเมืองภาคประชาชน
Politics of People’s Movements
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
Theories of Socio-Economic and Political Relationship
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน
Politics and Governments of ASEAN
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
ความขัดแย้งทางการเมือง
Political Conflicts
การศึกษาอิสระ
Individual Studies
สัมมนาทางรัฐศาสตร์
Seminar on Political Science
จริยธรรมทางการเมือง
Political Ethics
กฎหมายปกครอง
Administrative Laws
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Laws
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Civil Laws
กฎหมายอาญา
Criminal Laws
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure 1

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

2.3) กลุ่มเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียน
24 หน่วยกิต
กาหนดให้เลือกเรียน ไม่เกิน 24 หน่วยกิต เพียงกลุ่มวิชาเดียวจาก 3 กลุ่มวิชา
2.3.1) กลุ่มวิชาการปกครอง
2551101

การเมืองและการปกครองของไทย
Thai Politics and Governments
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3(3-0)

หน้า 3

2552103
2552204
2552206
2553105
2553106
2553107
2553205
2553206
2553307
2553312

นโยบายสาธารณะ
Public Policy
ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบืองต้น
Introduction to Political Economics
การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
สื่อสารมวลชนกับการเมือง
Mass Communication and Politics
การพัฒนาทางการเมือง
Political Development
การเลือกตัง
Election
การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Politics and Natural Resources Management Policies
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
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)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

2.3.1) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2551401

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)

2551404

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ภาคพืนทวีป

3(3-0)

2551405

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ภาคพืนสมุทร

2551402
2551403

2551406
2551407
2551408
2551409

Politics and Government of Southeast Asia Countries: Mainland
Politics and Government of Southeast Asia Countries: Island
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
Politics and Government of East Asia Countries
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต้
Politics and Government of South Asia Countries
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
Politics and Government of Middle East Countries
บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Non-State Actors in International Relations
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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)
หน้า 4

2551413
2551414

องค์การระหว่างประเทศ
International Organizations
นโยบายต่างประเทศของไทย
Thai Foreign Policy

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

2.3.3) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
2552103
2552104
2552105
2552106
2552107
2552108
2552109

2552206
2553205
2553307
2553312

นโยบายสาธารณะ
Public Policy
การพัฒนาท้องถิ่น
Local Development
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
Local Resources and Environmental Management
การจัดการสาธารณะท้องถิ่น
Local Public Management
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
Strategies of Local Government
กระบวนการบริหารโครงการท้องถิ่น
Local Project Management Process of Local Administration
การบริหารท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy Philosophy
and Good Governance
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบืองต้น
Introduction to Political Economics
การเลือกตัง
Election
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Administration and Government
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
New Public Administration and Management
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2553803
2554803

7

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Preparation for Professional Internship in Political Science
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Professional Internship in Political Science
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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)
3(3-0)

หน่วยกิต
2(90)
5(450)

หน้า 5

3.

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซาซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่ กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่ว ยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนัน
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หน้า 6

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มภาษา
9 หน่วยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม การใช้
ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความสาคัญ การขยายความ การย่อความ การสรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์
การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การนาเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
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
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต่ อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ วิ วั ฒ นาการของภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถิ่น เพื่อ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่างมีศิลปะ
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

2500113

ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศาสนา ด้านสังคม จิตนิยม
วัตถุนิยม การกาเนิดและวิวัฒนาการ ของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการดารงชีวิตการให้คุณค่าของชีวิต การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสานึกหรือความตระหนัก และการ
เสียสละต่อส่วนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ด้านความ
เชื่อ ศาสนา สังคม บนพืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความสามารถในการแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะมา
ประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
2500115
วิถีไทยสู่สังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนิ นชี วิ ตในปั จจุ บั น สร้ างความตระหนั กในคุ ณค่ าวั ฒนธรรม และการร่ วมกิ จกรรมสื บสานวั ฒนธรรม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การ
กลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหว่างประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายทรั พยสิ นทางปั ญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บชี วิ ตประจ าวั น เช่ น
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
4000115
วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต
3(3-0)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปัญหา
ความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ
การตระหนั กรู้ เท่ าทั นการอนุ รั กษ์ พลั งงานและภั ยพิ บั ติ ธรรมชาติ แบบแผนการด าเนิ นชี วิ ตแบบองค์ รวมใน
ชีวิตประจาวันที่มีความพอดี และการฝึกปฏิบัติออกกาลังกายเพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การคิดแบบองค์รวม การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการและ
แนวคิดแบบต่างๆของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพื่อแก้ปัญหาในโลกสมัยใหม่
สาหรับการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างเทคโนโลยี รู ปแบบต่ างๆ กั บการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต สั งคม และ
สภาพแวดล้อมการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต การศึกษา การแพทย์ การสื่อสาร ฯลฯ ข้อดี ข้อเสีย ของ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วยกิต
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

หน้า 8

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
การฟังและพูด 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) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
2551102
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Political Science
ความหมาย ความสาคัญ ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
วิช ารั ฐศาสตร์ กับ สาขาวิช าอื่น ความสั มพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอานาจกับกฎหมาย
กระบวนการทางการเมือง รั ฐบาล รัฐ สภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลั ทธิและอุ ดมการณ์ทาง
การเมืองที่สาคัญ ตลอด จนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป
2551103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ความหมาย พั ฒ นาการ แนวความคิ ด ทฤษฎี และความสั ม พั น ธ์ ของวิ ช ารัฐ ศาสตร์
ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องค์การและ
กระบวนการบริหารงาน
2551211
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to International Relations
ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทางกฎหมายที่เอือต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สาเหตุ ความ
ขัด แย้ งในสั งคมนานาชาติ วิวัฒ นาการสนธิสั ญญาและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กร
ระหว่างประเทศ
2552101
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Government
แนวคิดทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็นรากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย รวมถึงการปกครองท้องถิ่นไทย ในแง่ของวิวัฒนาการ พัฒนาการ และความสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎี ของการปกครองท้องถิ่น และความสั มพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นไทยกับการ
ปกครองส่วนกลางในแง่อานาจ รูปแบบ ปัญหาและผลกระทบ และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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2552102

กลุ่มผลประโยชน์และพรรคการเมือง
3(3-0)
Interest Groups and Political Parties
ลักษณะและความสาคัญของพรรคการเมือง ระบบพรรคการเมืองต่างๆ ทังของไทยและ
ต่างประเทศ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหาร
ภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาชน
2552202
การเมืองภาคประชาชน
3(3-0)
Politics of People’s Movements
แนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของการเมืองขนาดเล็กในการเคลื่อนไหวของขบวนการภาค
ประชาชนและขบวนการเคลื่ อนไหวทางสั งคมที่เ กิด ขึน ตังแต่ อดีต จนถึง ปัจจุ บัน เช่ น ขบวนการสตรี
ขบวนการอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ขบวนการของคนพื นเมื อ งดั งเดิ ม ขบวนการสั น ติ ภ าพ
ขบวนการประชาชนชายขอบ ขบวนการของกลุ่มคนที่ถูกเก็บกดปิดกันอัตลักษณ์ ขบวนการเรียกร้องสิทธิ
ประเภทต่ า ง ๆ ตลอดจนถึ ง ขบวนการต่ อ ต้ า นกระแสโลกาภิ วั ต น์ ใ นปั จ จุ บั น ฯลฯ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ขบวนการเหล่านี ส่งผลกระทบต่อระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง และ
ความสัมพันธ์ทางอานาจในสังคม โดยนาขอบเขตและลักษณะของการศึกษาดังกล่าวของต่างประเทศมา
ประยุกต์ในเชิงเปรียบเทียบกับการเมืองของไทยด้วย
2552203
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0)
Theories of Socio-Economic and Political Relationship
พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทยและต่างประเทศในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง รวมทัง
สถาบันทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสถาบันต่างๆเหล่านัน
2552205
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0)
Politics and Governments of ASEAN
ภาพกว้ า งของระบบการเมื อ งการปกครองของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ตลอดจนประวัติศาสตร์ที่โยงใยกัน เช่น ระยะตกเป็นอาณานิคม ช่วงสงครามโลกครังที่ 2 ช่วงสงครามเย็น
และช่วงหลังสินสุดสงครามเย็น ศึกษาสภาพสั งคมและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมือง
การปกครองของแต่ ล ะประเทศ กลุ่ ม ผลประโยชน์ ที่ ซึ่ ง เป็ น พลั ง เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง พิ จ ารณา
เปรี ย บเที ย บประเด็ น ปั ญ หาทางการเมื อ งของประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคนี ตลอดจนผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2553104
วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2)
Research Methodology in Political Science
ความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
วิจั ย การเขีย นเค้าโครงการวิ จั ย การเขียนรายงานการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ ฝึ กปฏิบัติการ
ดาเนินงานวิจัยทุกขันตอนภายใต้จรรยาบรรณการวิจัย
2553203
ความขัดแย้งทางการเมือง
3(3-0)
Political Conflicts
ทฤษฎีความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง การ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การสื่อสารเพื่อสันติ การสานเสวนาที่เน้นการฟัง
อย่างลึกซึง การไกล่เกลี่ยแบบมีสติ ความขัดแย้งในมุมมองต่างๆ โดยกรณีศึกษาความขัดแย้งและการใช้สันติ
วิถีในชีวิตประจาวัน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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2553204

การศึกษาอิสระ
3(2-2)
Individual Studies
การค้ น หาความจริ ง ทางรั ฐ ศาสตร์ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาก าหนดหั ว ข้ อ ที่ ส นใจในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ การเมืองการปกครองท้องถิ่น และ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือผสมผสานทังสองแบบ การคัดเลือกหรือการสุ่มตัวอย่าง การ
สร้างเครื่องมือของการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเขียนผลการศึกษาที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยตนเอง โดยการปรึกษาที่ปรึกษาของการวิจัยอย่างเป็นระบบ
2554104
สัมมนาทางรัฐศาสตร์
3(2-2)
Seminar on Political Science
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในแง่ทฤษฎีหรือผลงานวิจัย โดยเฉพาะที่
มีเนือหาเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมือง แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยรัฐ นโยบายสาธารณะ การ
พัฒนาการเมือง หรือการเมืองการปกครองของไทย
2554105
จริยธรรมทางการเมือง
3(3-0)
Political Ethics
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง การปกครอง จริยธรรม
วิช าชีพ ศึกษาการพัฒ นาจริ ยธรรมตามแนวทางสากลและตามแนวทางของปรัช ญาและศาสนาต่าง ๆ
วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมทางการเมืองจากงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกิดขึน
2562501
กฎหมายปกครอง
3(3-0)
Administrative Laws
ประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของ
กฎหมายปกครอง ในระบบกฎหมายต่าง ๆ หลักการพืนฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบ
ราชการบริหารการจัดตังและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทาของฝ่าย
ปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0)
Constitutional Laws
ความรู้ทั่วไปของฝ่ายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การควบคุม
กฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญ รูปของรัฐ ประมุขของรัฐ อานาจอธิปไตย การแบ่งแยกการ
ใช้อานาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ รวมทังสถาบันและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
2562304
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0)
Civil Laws
หลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม
สัญญา หนี ครอบครัวมรดก
2551501
กฎหมายอาญา
3(3-0)
Criminal Laws
หลักทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
2563519
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0)
Law of Criminal Procedure 1
ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ได้แก่ หลักทั่วไป อานาจพนักงานสอบสวนและ
ศาล การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก
ค้น และปล่อยชั่วคราว การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2
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2.3) กลุ่มเฉพาะด้าน ให้เลือกเรียน

24 หน่วยกิต

กาหนดให้เลือกเรียน ไม่เกิน 24 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี
2.3.1) กลุ่มวิชาการปกครอง
2551101
การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0)
Thai Politics and Governments
ความรู้พืนฐานการเมืองและการปกครอง หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบ
แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองและการเมือง
2552103
นโยบายสาธารณะ
3(3-0)
Public Policy
แนวความคิด และวิธีการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ย วกับ การตัดสิ น ใจ กาหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เ กี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์นโยบาย ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดนโยบาย การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2552204
ปรัชญาการเมือง
3(3-0)
Political Philosophy
ที่มาและความหมายของวิ ชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สาคัญๆ ในปรัชญา
การเมือง โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง
ความคิ ด และปรั ช ญาการเมื อ งสมั ย ใหม นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งศึ ก ษาผลงานของนั กปรั ช ญาตะวั น ตกและ
ตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป
2552206
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to Political Economics
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สานักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ
ของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อานาจความรู้และชน
ชันและ แนวคิดหลังสมัยใหม่
2553105
การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Politics
รูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง แนวทางการวิเคราะห์การเมืองเปรียบเทียบโดยยก
กรณีศึกษาเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง โครงสร้าง องค์ประกอบและ
หน้าที่ของระบบการเมืองเหล่านีในประเด็นสาคัญ
2553106
สื่อสารมวลชนกับการเมือง
3(3-0)
Mass Communication and Politics
อิทธิพลของสื่อที่มี ต่อการเมือง และการตัดสินใจทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สื่อมวลชน อานาจรัฐและการเมืองแบบประชาธิปไตย พลังอานาจของสื่อ และการหล่อหลอมความคิดของ
ประชาชนโดยการสร้ า งสามั ญ ส านึ กทางการเมื อ ง ในระบบทุน นิ ย ม บทบาทสื่ อในฐานะที่ เ ป็ น พื นที่
สาธารณะในยุคสื่อสมัยใหม่ ประวั ติศาสตร์และเปรียบเทียบระบบสื่อสารมวลชนและการเมืองในประเทศ
ต่างๆ การสร้ างประชาธิป ไตยที่มีการสื่ อสาร และสื่ อทางเลื อก อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตต่อการเมือง
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ระดับชาติและระดับโลก e-government
2553107
การพัฒนาทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง รูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒ นาประเทศ การสร้ างสถาบั น ทางการเมือง การมีส่ ว นร่ว มทางการเมื อง การสร้างประชาธิปไตย
เสถียรภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และการเข้าสู่การเมืองยุคใหม่ รวมตลอดถึงประเด็นการ
พัฒนาการทางการเมืองของไทยและต่างประเทศ
2553205
การเลือกตั้ง
3(3-0)
Election
แนวความคิดที่สาคัญของการเลือกตัง ระบบการเลือกตัง กระบวนการกลยุทธ์ต่างๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตัง ผลกระทบของการเลือกตังต่อระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝึกปฏิบัติจัดการเลือกตัง
2553206
การเมืองกับนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Politics and Natural Resources Management Policies
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม สภาพและ
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาตรการในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชากร
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทาแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2553307
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Administration and Government
ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ต่าง ๆ ของต่างประเทศกับ ประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการ
ปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
2553312
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0)
New Public Administration and Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม่ การนากลไกตลาด แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้กับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของไทย
2.3.1) กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2551401
การเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา
3(3-0)
Politics and Government of the United States of America
พั ฒ นาการระบบและโครงสร้ า งการเมื อ งสหรั ฐ ฯ ปั จ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม
เศรษฐกิจ อุดมการณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม วิเคราะห์สถาบันพืนฐานของการปกครองของสหรัฐ และ
บรรดาพลังที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบั ติของรัฐบาล บทบาทของประธานาธิบดี ความสัมพันธ์ระหว่างสหพันธ์
กับมลรัฐ ระบบพรรคและการดาเนินงานของสภาและศาล
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2551402

การเมืองการปกครองในสหภาพยุโรป
3(3-0)
Politics and Governments of European Union
พัฒนาการระบบ และโครงสร้า งของการเมืองการปกครองของประเทศสหภาพยุโรป
สถาบัน ทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ พฤติกรรมทาง
การเมือง ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึนในปัจจุบัน
2551403
การเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม
3(3-0)
Politics in Socialist Countries
พัฒนาการระบบและโครงสร้างการเมืองการปกครองในประเทศสังคมนิยม โดยเน้น
ประเทศรัสเซีย ซึ่งเดิมคือ สหภาพโซเวียต ด้วยการศึกษาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ประชากร ระบบเศรษฐกิจและสั งคม ที่มีผ ลต่อโครงสร้างการปกครอง ระบบการบริห ารงานของรั ฐ
ลักษณะของสถาบัน การเมือง รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
การเมือง
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ภาคพื้นทวีป
2551404
3(3-0)
Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Mainland
ระบบการเมื อ งการปกครองของ กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ :ภาคพื นทวี ป
ซึ่งประกอบไปด้วย เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชาและไทย สภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มี
ผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ที่ ซึ่งเป็นพลังเคลื่อนไหวทางการ
เมือง พิจ ารณาประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศนี ตลอดจนความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้:ภาคพื้นสมุทร 3(3-0)
2551405
Politics and Government of Southeast Asia Countries:
Island
ระบบการเมื อ งการปกครองของ กลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ :ภาคพื นสมุ ท ร
ซึ่งประกอบไปด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และติมอร์ตะวันออก สภาพสังคมและ
เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อ การเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ที่ซึ่ง
เป็ น พลั ง เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง พิ จ ารณาประเด็ น ปั ญ หาทางการเมื อ งของประเทศ นี ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
2551406
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
3(3-0)
Politics and Government of East Asia Countries
ระบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ที่ซึ่งเป็นพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมื อง พิจ ารณาประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศนี ตลอดจนความสั มพัน ธ์
ระหว่างประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551407
การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต้
3(3-0)
Politics and Government of South Asia Countries
ระบบการเมื อ งการปกครองของกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย ใต้ สภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ที่ซึ่งเป็นพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมือง พิจ ารณาประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศนี ตลอดจนความสั มพัน ธ์
ระหว่างประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
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2551408

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
3(3-0)
Politics and Government of Middle East Countries
ระบบการเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศ กลุ่ มผลประโยชน์ที่ซึ่งเป็นพลัง
เคลื่ อนไหวทางการเมือง พิจ ารณาประเด็นปัญหาทางการเมืองของประเทศนี ตลอดจนความสั มพัน ธ์
ระหว่างประเทศกับภูมิภาคอาเซียน
2551409
บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0)
Non-State Actors in International Relations
ศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ บรรษัทข้ามชาติ องค์การพัฒนาเอกชน องค์การที่
ไม่ใช่ของรัฐบาลที่มีภารกิจข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2551413
องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Organizations
ประวัติองค์การระหว่างประเทศในระดับต่างๆ เริ่มจากการประชุมระหว่างประเทศที่
กรุงเฮก สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ โดย
จะชีให้เห็นโครงสร้างและอานาจหน้าที่บทบาท และการดาเนินงานขององค์การเหล่านีในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ทังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพิจารณาถึงความสาเร็จ
และความล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศด้วย
2551414
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0)
Thai Foreign Policy
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ พิจารณาปัจจัยและกระบวนการ
ในการกาหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย การดาเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของ
นโยบายต่างประเทศที่มีผลต่อการเมืองภายในของไทย โดยเน้นนโยบายต่างประเทศกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียน และประเทศพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจ
2.3.3) กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
2552103
นโยบายสาธารณะ
3(3-0)
Public Policy
แนวความคิด และวิธีการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ และการวางแผนทฤษฎีต่างๆ
ที่เกี่ย วกับ การตัดสิ น ใจ กาหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เ กี่ยวข้องในการนานโยบายไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์นโยบาย ปัญหาและอุปสรรคในการกาหนดนโยบาย การศึกษาดังกล่าวจะเน้นถึงนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2552104
การพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0)
Local Development
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการในการ
พัฒนาท้องถิ่น เชื่อมโยงกับระดับประเทศ ตลอดจนประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา การวางแผน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมถึงบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
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2552105

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
3(3-0)
Local Resources and Environmental Management
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สภาพและสถานการณ์ปัญหา
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นโยบายพัฒนาประเทศกับปัญหาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มาตรการใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดทาแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2552106
การจัดการสาธารณะท้องถิ่น
3(3-0)
Local Public Management
แนวคิดและหลั กการจั ดการสาธารณะท้องถิ่น แนวคิดการจัดการสาธารณะและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการท้องถิ่น ปั ญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการจัดการสาธารณะ
ท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นปัญหาเกิดขึนทังในภาครัฐและภาคเอกชนที่ปรากฏเป็น
ประเด็นสาคัญในสังคมไทย โดยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษามาเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2552107
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0)
Strategies of Local Government
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การกาหนดยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์
ปั จจั ยที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง เช่น จุ ดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค การวิเคราะห์ การกาหนดประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กลวิธีทางเลือก และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การปกครอง
ท้องถิ่น
2552108
กระบวนการบริหารโครงการท้องถิ่น
3(3-0)
Local Project Management Process of Local Administration
แนวคิดและเทคนิคการริ เริ่มและการเตรียมโครงการในองค์กรปกครองท้องถิ่น การ
เขียนและจัดทาโครงการ การต่อรองของฝ่ายต่าง ๆ ในท้องถิ่นและการอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อ
การบริหาร การอานวยการและกากับติดตามโครงการ การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
2552109
การบริหารท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
3(3-0)
หลักธรรมาภิบาล
Local Administration Under Sufficiency Economy
Philosophy and Good Governance
แนวคิดและเทคนิคการริเริ่ มและการเตรียมโครงการในองค์กรปกครองท้องถิ่น การ
เขียนและจัดทาโครงการ การต่อรองของฝ่ายต่าง ๆ ในท้องถิ่นและการอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อ
การบริหาร การอานวยการและกากับติดตามโครงการ การจัดบุคลากรและงบประมาณบริหารโครงการ
การประเมินผลโครงการรวมถึงการนาผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
2552206
เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
3(3-0)
Introduction to Political Economics
แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักกับเศรษฐศาสตร์การเมือง สานักคิดหลักของเศรษฐศาสตร์การเมือง วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ
ของเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การวิเคราะห์ทุนนิยมสมัยใหม่ การวิเคราะห์อานาจความรู้และชน
ชันและ แนวคิดหลังสมัยใหม่
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2553205

การเลือกตั้ง
3(3-0)
Election
แนวความคิดที่สาคัญของการเลือกตัง ระบบการเลือกตัง กระบวนการกลยุทธ์ต่างๆ
รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกตัง ผลกระทบของการเลือกตังต่อระบบการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง และการฝึกปฏิบัติจัดการเลือกตัง
2553307
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Administration and Government
ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอานาจ
ทางการเมืองและการบริหาร เปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้างและการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ต่าง ๆ ของต่างประเทศกับ ประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนแนวโน้มของการ
ปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
2553312
การบริหารและการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3(3-0)
New Public Administration and Management
แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ รวมถึงตัวแบบและบทบาทในการ
บริหารจัดการภาครัฐใหม่ การนากลไกตลาด แนวคิดการเป็นหุ้นส่วนมาปรับใช้กับการบริหารภาครัฐ
ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
2553803
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Internship in Political Science
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตการมี
ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์ในสถานการณ์จริง
2554803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Political Science
ฝึกงานด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันทาง
การเมื อ งโดยเน้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ก ารเมื อ งการบริ ห ารงานในองค์ก าร ตลอดจนการ
วางโครงการในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองการปกครอง และการบริหารงานในองค์การ ฯลฯ ให้เขียน
รายงานและผลการปฏิบั ติ งาน พร้ อ มทังนาเสนอรายงาน อภิปรายสั ม มนาผลการปฏิ บัติงานดัง กล่ า ว
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซาซ้อนกับรายวิชา
ที่เคยเรี ยนมาแล้ ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนัน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
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