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สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง (02750) 

 

02750111 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

  (Introduction to Political Science) 

 แนวคิดและทฤษฎีสําคัญทางรัฐศาสตร สถาบันทางการเมือง อุดมการณทางการเมือง รูปแบบ

การปกครอง กระบวนการทางการเมือง ปฏิสัมพันธทางการเมือง ความรูพ้ืนฐานทางความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และการบริหารรัฐกิจ ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรกับศาสตรทางสังคมศาสตรอ่ืน  
 

02750112 ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

  (Introduction to International Relations)   

วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางประเทศและระบบระหวางประเทศ แนวคิดและทฤษฎีหลัก

ทางความสัมพันธระหวางประเทศ ตัวแสดงในความสัมพันธระหวางประเทศ เครื่องมือในการ

ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางประเทศ  
 

02750113 ความรูเบ้ืองตนทางการบริหารรัฐกิจ      3(3-0-6) 

    (Introduction to Public Administration)  

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และขอบขายของการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของการบริหารรัฐกิจ 

ความสัมพันธระหวางการบริหารรัฐกิจกับสังคม ความสัมพันธระหวางการบริหารรัฐกิจและการ

บริหารธุรกิจ ความสัมพันธระหวางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ 
 

02750221 ปรัชญาการเมือง      3(3-0-6 

  (Political Philosophy) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

ความหมายและพัฒนาการของปรัชญาการเมืองและความคิดทางการเมือง ปรัชญาการเมืองและ

ความคิดทางการเมืองในยุคกรีก-โรมัน ยุคกลาง และยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ แนวคิดทางการเมือง

สมัยใหมและหลังสมัยใหม แนวคิดทางการเมืองตะวันออก 
 

02750222 การเมืองและการปกครองไทย      3(3-0-6) 

  (Thai Politics and Government) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของการเมืองและการปกครองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรม และ

สถาบันทางการเมืองของไทยในแตละชวงเวลา ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาประชาธิปไตย

ในประเทศไทย 
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02750223 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง      3(3-0-6) 

  (Constitutions and Political Institutions) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

แนวคิดและจุดมุงหมายของรัฐธรรมนูญ ท่ีมาและกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ โครงสรางของ

รัฐธรรมนูญ  หลักนิติรัฐและสิทธิหนาท่ีของประชาชน ระบบการแบงแยกอํานาจ บทบาทและหนาท่ี

ของสถาบัน  นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญของ

รัฐธรรมนูญไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

02750224 นโยบายสาธารณะกับการจัดการปกครอง      3(3-0-6) 

  (Public Policy and Governance) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750113 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง ความสัมพันธระหวาง

นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง การเปลี่ยนแปลงจากการปกครองมาสูการจัดการ

ปกครองซ่ึงสงผลตอนโยบายสาธารณะ ประเด็นสําคัญเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการ

ปกครอง กรณีศึกษา 
 

02750225 เศรษฐศาสตรการเมือง      3(3-0-6) 

(Political Economy) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเศรษฐศาสตรการเมือง ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับ

การเมือง บทบาทภาครัฐในทางเศรษฐกิจ แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองในมิติอนุรักษนิยม สังคม

นิยม และ เสรีนิยม ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนา 
 

27500 231 การเมืองระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

 (International Politics) 

 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาการเมืองระหวางประเทศ วิวัฒนาการและโครงสรางของระบบ

การเมืองระหวางประเทศ ปฏิสัมพันธระหวางการเมืองภายในประเทศกับการเมืองระหวาง

ประเทศ ความม่ันคงและความไมม่ันคงในการเมืองโลก รูปแบบและเง่ือนไขของความขัดแยงและ

ความรวมมือระหวางประเทศ บทบาทของรัฐและตัวแสดงท่ีไมใชรัฐในการเมืองระหวางประเทศ  
 

02750241 การเมืองและการปกครองทองถิ่น      3(3-0-6) 

  (Local Politics and Government) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการปกครองสวนทองถ่ิน การเมืองและการปกครองทองถ่ินกับการ

พัฒนาประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การเมืองและ

การปกครองทองถ่ินในประเทศตาง ๆ พัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน 

ปญหาการเมืองและการปกครองทองถ่ิน รูปแบบท่ีเหมาะสมของการปกครองทองถ่ินไทย 
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02750242 การเมืองและการปกครองภูมิภาคตะวันตกไทย          3(3-0-6) 

  (Politics and Government in Western Region of Thailand) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 โครงสรางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคตะวันตกไทย ความสัมพันธ

ระหวางการเมือง การปกครอง และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกไทย การเมือง การ

ปกครอง และเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันตกไทยกับอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ชาติพันธุในภูมิภาคตะวันตกไทย แนวโนมและความทาทายทางการเมืองและการปกครองใน

ภูมิภาคตะวันตกไทย 
 

02750251 เพศสภาพกับการเมือง      3(3-0-6)

  (Gender and Politics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดทางการเมืองเรื่องเพศสภาพและสตรีนิยม การเมืองเรื่องสวนตัว บทบาทและสถานภาพของ

หญิงและชายในพ้ืนท่ีสวนตัวและพ้ืนท่ีสาธารณะ บทบาทของหญิงและชายในดานการเมืองและการ

ปกครอง กฎหมาย การพัฒนา และการกําหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองเรื่องความเทาเทียมทาง

เพศในปจจุบัน 
 

02750321 พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และการเลือกตั้ง      3(3-0-6) 

  (Political Parties, Interest Groups and Elections) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 ความหมายของพรรคการเมือง หนาท่ีของพรรคการเมืองในระบบการเมืองและการปกครอง 

พัฒนาการของพรรคการเมืองไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหเรื่องกลุมผลประโยชน               

กลุมผลประโยชนกับการพัฒนาการเมือง แนวคิดการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง การเปรียบเทียบ

การเลือกตั้งของประเทศท่ีปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย  
   

02750322 กฎหมายปกครองสําหรับรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

  (Administrative Law for Political Science) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 ความหมายและลักษณะของกฎหมายปกครอง หลักการแบงแยกอํานาจ หลักนิติรัฐ การบริการ

สาธารณะและองคกรผูจัดทําบริการสาธารณะ การจัดระเบียบราชการบริหาร ความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานราชการบริหาร การกระทําทางปกครอง ดุลยพินิจของฝายปกครอง วิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง ความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ี ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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02750323 จริยธรรมและการจัดการปกครอง      3(3-0-6) 

  (Ethics and Governance) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดทางดานคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบทางสังคมของผูบริหารภาครัฐและ

นักการเมือง หลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับธรรมาภิบาล ประเด็นเก่ียวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมใน

ปจจุบัน ผลกระทบของปญหาคุณธรรมและจริยธรรมตอสังคม แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและการ

เสริมสรางธรรมาภิบาล ในภาครัฐ กรณีศึกษา 
   

32402750  ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย      3(3-0-6) 

  (Democracy and Democratization Process) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับประชาธิปไตย พัฒนาการทางประวัติศาสตรของ

ประชาธิปไตย กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย การเปลี่ยนผานไปสูประชาธิปไตย การถดถอยของ

ประชาธิปไตย และการจรรโลงประชาธิปไตย ขอถกเถียงในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยจาก

ประสบการณประชาธิปไตย    ในประเทศตาง ๆ และประเทศไทย  
   

02750325 องคการและการจัดการภาครัฐ           3(3-0-6) 

  (Organization and Public Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750113 

 ความหมาย และองคประกอบขององคการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคการและการจัดการ

ภาครัฐ การจัดการองคการภาครัฐภายใตการเปลี่ยนแปลง การจัดการภาครัฐแนวใหม การ

ประยุกตใชการจัดการภาครัฐแนวใหมในระบบราชการไทย หลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ ทิศทางและ

แนวโนมขององคการและการจัดการภาครัฐ 
 

02750331 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

  (Comparative Politics and Government) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 หลักและวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบทางการเมืองและการปกครอง รูปแบบของรัฐ โครงสราง

หนาท่ี การพัฒนาการเมือง ระบบการเมือง ระบบราชการ สถาบันทางการเมืองและการพัฒนา

การเมือง ชนชั้นนําทางการเมือง และนโยบายสาธารณะ การเมืองและการปกครองของประเทศท่ี

ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยม และการเมืองและการปกครองของประเทศ

กําลังพัฒนา 
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02750332 การเมืองและการปกครองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต       3(3-0-6) 

  (Politics and Government of Southeast Asian Countries) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและระบบการเมืองของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ

ชวงการตกเปนประเทศอาณานิคม สงครามโลกครั้งท่ีสอง สงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น 

ความสัมพันธระหวางกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมของกลุมประเทศ     เอเชยีตะวันออกเฉียงใตในการเมืองโลก  
 

02750333 การเมืองและการปกครองของกลุมประเทศเอเชีย      3(3-0-6) 

  (Politics and Government of Asian Countries) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดทางการเมืองและประวัติศาสตรทางการเมืองของกลุมประเทศเอเชีย ระบบกฎหมาย 

โครงสรางทางการเมืองและการปกครอง พฤติกรรมการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนของกลุมประเทศเอเชีย บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมประเทศ

เอเชียในการเมืองโลก 
  

02750334 การเมืองและการปกครองของกลุมประเทศยุโรป      3(3-0-6) 

  (Politics and Government of European Countries) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดทางการเมืองและประวัติศาสตรทางการเมืองของกลุมประเทศยุโรป ระบบกฎหมาย 

โครงสรางทางการเมืองและการปกครอง พฤติกรรมการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนของกลุมประเทศยุโรป บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของกลุมประเทศ

ยุโรปในสหภาพยุโรปและในการเมืองโลก 
   

02750335 การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา      3(3-0-6) 

(Politics and Government of the United States of America)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดทางการเมืองและประวัติศาสตรทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ระบบกฎหมาย โครงสราง

ทางการเมืองและการปกครอง พฤติกรรมการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

ของสหรัฐอเมริกา บทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลก 
 

02750336 การตางประเทศของไทย      3(3-0-6) 

 (Thai Foreign Affairs) 

 ประวัติศาสตรการทูตของประเทศไทย นโยบายตางประเทศของไทยตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ีสอง

จนถึงปจจุบัน กระบวนการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายตางประเทศของประเทศไทย 

ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอนโยบายตางประเทศของไทย ทิศทางและพลวัตของ

นโยบายตางประเทศของไทย บทบาทของประเทศไทยในการเมืองโลก 
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02750337 องคการระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ                   3(3-0-6)

  (International Organizations and International Law) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 750102 12  

 ประวัติศาสตรขององคการระหวางประเทศ โครงสรางและหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ 

ท่ีมาและหลักการท่ัวไปของกฎหมายระหวางประเทศ บุคคลในกฎหมายระหวางประเทศ การ

ปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ การเมืองขององคการระหวางประเทศและ

กฎหมายระหวางประเทศ ปฏิสัมพันธระหวางองคการระหวางประเทศและกฎหมายระหวาง

ประเทศ บทบาทขององคการระหวางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศในการเมืองโลก 
 

02750341 การเมืองและการปกครองกับการพัฒนา      3(3-0-6) 

  (Politics and Government and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและการดอยพัฒนา กระบวนการของการ

พัฒนาและความเปนสมัยใหม การประยุกตทฤษฎีการพัฒนาเขากับกลไกของรัฐและกระบวนการ

ทางการเมืองและการปกครอง ขอถกเถียงและขอวิจารณตาง ๆ ผานกรณีศึกษาการเมืองและการ

ปกครองกับการพัฒนาในประเทศไทยและตางประเทศ ทิศทางและแนวโนมของการพัฒนาใน

อนาคต 
  

02750342 การศึกษาทองถิ่นเพ่ือการพัฒนา      3(3-0-6) 

 (Local Study for Development) 

 ความหมาย พัฒนาการ และแนวคิดดานการพัฒนาทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางชุมชน องคกร

ภาครัฐ และองคกรเอกชนในการพัฒนาทองถ่ิน การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนา องคความรูและนวัตกรรมทองถ่ิน การวิจัยและการออกแบบโครงการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน ประเด็นปญหาและความทาทายของการพัฒนาทองถ่ิน 
  

02750351 โลกาภิวัตนกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมือง และการปกครอง        3(3-0-6) 

  (Globalization and Social, Political and Governmental Change) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและโลกาภิวัตน ความสัมพันธระหวางโลกาภิวัตนกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และการปกครอง อิทธิพลของโลกาภิวัตนท่ีมีตอปจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม และโครงสรางทางการเมืองและการปกครองในประเทศ โลกาภิวัตนกับ

ประเด็นทาทายทางสังคม การเมือง และการปกครอง 
 

02750352 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมือง          3(3-0-6) 

  (Social and Political Movement) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร อุดมการณ และรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง การ
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ขับเคลื่อนทางการเมืองของภาคประชาสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองใน

ปจจุบัน กรณีศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ 
   

02750353 การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม      3(3-0-6) 

  (Modern Thai Politics and Government) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 22202750  

  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยตั้งแตเหตุการณ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2516 ความสัมพันธระหวางการเมืองและการปกครองกับการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองไทยสมัยใหม   ชนชั้นนํากับการเมืองและการปกครองไทย การเมืองภาคประชาชนกับ

การเมืองและการปกครองไทย การพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง 

วิกฤตการณการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย ทิศทางการเมืองและการปกครอง

ไทยในอนาคต 
 

02750354 การเมืองกับวรรณกรรมไทย      (3-0-6)   

  (Politics and Thai Literature) 

 ความสัมพันธระหวางสังคม การเมือง และวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเมือง

และวรรณกรรม วรรณกรรมการเมืองไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นัยทางการเมืองในวรรณกรรม

ไทยในปจจุบัน 
    

02750391 การวิจัยทางการเมืองและการปกครอง           3(3-0-6) 

 (Research in Politics and Government) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การทําวิจัยเชิง

ปริมาณและการทําวิจัยเชิงคุณภาพ การสรางกรอบการวิจัย คําถามวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและตีความขอมูล การเขียนรายงานและ

การเสนอผลการวิจัย  
 

02750431 สิทธิมนุษยชนกับการเมืองโลก           3(3-0-6) 

  (Human Rights and World Politics)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 750102 12 

 แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก ขอถกเถียงเก่ียวกับอธิปไตย

กับสิทธิมนุษยชน ปทัสถานและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กลไกสิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ การเมืองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ บทบาทของสถาบัน

ระหวางประเทศ รัฐ และ ตัวแสดงท่ีไมใชรัฐในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ประเด็น

ระดับโลกดานสิทธิมนุษยชน 
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02750441 การเมืองกับความเหล่ือมลํ้า      3(3-0-6) 

 (Politics and Inequality) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 ความหมายของความเหลื่อมล้ํา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและความเหลื่อมล้ําทาง

อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การเมืองของความเหลื่อมล้ําและความยากจน รัฐกับการ

แกปญหาความเหลื่อมล้ํา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา 
  

02750442 การเมืองและการปกครองกับการพัฒนาเมือง      3(3-0-6) 

  (Politics and Government and Urban Development) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111  

 ความสัมพันธระหวางการเมืองและการปกครองกับการพัฒนาเมือง ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับเมือง

ศึกษา พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองศึกษา แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเมืองและ

การปกครองกับการพัฒนาเมือง นโยบาย และบทบาทของภาครัฐดานการพัฒนาและบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีเมือง การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมือง ปญหาและประเด็น

ความทาทายในการพัฒนาและ     การบริหารจัดการเมืองในปจจุบัน 
                                 

02750451 การเมืองกับส่ือ      3(3-0-6) 

(Politics and Media) 

ความหมายและความสัมพันธระหวางการเมืองกับสื่อ แนวคิดและพัฒนาการของสื่อ บทบาทของ

สื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหมท่ีมีตอการเมืองและสังคม สื่อกับการพัฒนาประชาธิปไตย บทบาทและ

อิทธิพลของสื่อตอการเคลื่อนไหวทางการเมือง การเมืองของสื่อ กรณีศึกษาบทบาทของสื่อท่ีทรง

อิทธิพลทางการเมืองและสังคมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
 

02750496 เรื่องเฉพาะทางการเมืองและการปกครอง      3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Politics and Government) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02750111 

 เรื่องเฉพาะทางการเมืองและการปกครองในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 
   

 

750402 97 สัมมนา                    1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการเมืองและการปกครองในระดับปริญญาตรี 
    

750402 98 ปญหาพิเศษ                    2 

 (Special Problems) 

 การศึกษาและคนควาทางการเมืองและการปกครองในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

 รายงาน  


