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 สาขาวชิารฐัศาสตร ์

 
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาอังกฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร  

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีสํ่าคัญ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ 

เพือ่การสือ่สาร 

 

10121 อารยธรรมมนษุย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งราวของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความนกึคดิ และการแสดงออกทางสังคมของมนุษยใ์นอดตีอันเป็นพืน้ฐานของอารยธรรม 

  ในปัจจุบัน 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของมรดกอารยธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏสิัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับธรรมชาต ิและ 

กับสังคมรอบตัว วถิกีารดําเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

10131 สงัคมมนษุย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสังคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสังคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สังคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 

องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบ

สังคมมนุษย ์ปัญหาสังคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสังคมทีด่ ี

   

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล 

 ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจําวัน 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสํานกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยา 

ทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของรา่งกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการดํารงชวีติ 

   

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับสังคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยกุตใ์นการดําเนนิชวีติ 

 3. เพือ่ปลกูฝังความสํานกึและความภมูใิจในวัฒนธรรมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด

ระเบยีบสังคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วัฒนธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

   
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร  

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ   

 3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสังคม  ความสัมพันธร์ะหวา่งความคดิกับภาษา หลักการใชภ้าษา

ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทักษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทักษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  

   
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตัวอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรปูประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดับพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวัน  

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับคําศัพทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย  

 คําอธบิายชุดวชิา  

ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมลู คําศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจําวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรปูประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพดู การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สารใน

ระดับพืน้ฐาน คําศัพทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

   
33202 การคลงัและงบประมาณ  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance and Budgeting  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่สามารถอธบิายทฤษฎแีละหลักปฏบัิตเิกีย่วกับระบบการคลังและงบประมาณทัง้ระดับราชการบรหิาร

สว่นกลาง ภมูภิาค และทอ้งถิน่ 

 2.  เพือ่สามารถวเิคราะหอ์ทิธพิลและบทบาทของระบบการคลังและงบประมาณทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง

และการพัฒนาประเทศ 

 3.  เพือ่รูแ้ละสามารถอธบิายกระบวนการทางการคลังตัง้แตก่ารกําหนดนโยบายการบรหิาร รายรับรายจ่าย  

หนีส้าธารณะ ขัน้ตอนการจัดทํางบประมาณการอนุมัต ิการบรหิารและการเบกิจ่ายงบประมาณ 
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 4. เพือ่เขา้ใจหลักการคลังและงบประมาณในฐานะทีเ่ป็นกลไกของรัฐบาล 

 5. เพือ่สามารถดําเนนิการในฐานะผูจั้ดทํา หรอืผูท้ีม่บีทบาทในระบบการคลังและงบประมาณ 

6. เพือ่เขา้ใจและวเิคราะหห์ลักเกณฑ ์กฎขอ้บังคับ ปัญหาและอปุสรรคของการคลังและงบประมาณ 

ของประเทศไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

   หลักการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏบัิต ิและระเบยีบกฎเกณฑว์่าดว้ยการคลังและ

งบประมาณ หนี้สาธารณะ การบรหิารรายรับรายจ่ายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงนิ การคลังของประเทศ ประเภท 

ของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดทํางบประมาณ ความสัมพันธร์ะหว่างระบบการคลังและ

งบประมาณกับระบบเศรษฐกจิและการเมอืง ระบบการคลังและวธิกีารงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมาย  

และระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Social and Political History  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่เพิม่พนูความเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมไทยและผลกระทบทีม่ตีอ่

กระบวนการทางการเมอืงไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ววัิฒนาการและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึง่มผีลกระทบตอ่ระบบและ

กระบวนการทางการเมอืงของไทยในสมัยตา่งๆ 

   

80102 หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายความหมาย แนวคดิ และววัิฒนาการของรัฐศาสตร ์ทฤษฎกีารเมอืง 

การเมอืงระหวา่งประเทศ 

 2.  เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายสถาบัน กระบวนการ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความหมาย แนวคดิ ววัิฒนาการและสาระของรัฐศาสตร ์ รัฐ อํานาจอธปิไตย องคอ์ธปัิตย ์สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมอืง ระบบ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืงตลอดจนสทิธหินา้ทีข่องพลเมอืง ความสัมพันธ์

ระหวา่งรัฐกับพลเมอืง การเมอืงระหวา่งประเทศ แนวคดิและพัฒนาการทางประวัตศิาสตรข์องความคดิและการปฏบัิตใินกรณีของ

รัฐศาสตรไ์ทย 

   

80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political Institutions and Processes  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการทางการเมอืงไทยของกลุม่ตา่งๆ ทีม่บีทบาททางการเมอืง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูนํ้าและประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ  

ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 
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80203 ปญัหาพฒันาการทางการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Problems of Thai Political Development  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจปัญหาการพัฒนาการทางการเมอืงไทย ในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการ

ทางการเมอืงไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

พฤตกิรรมในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูนํ้าและ

ประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่มบีทบาททางการเมอืง 

   

80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political Economy  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหเ้ขา้ใจความคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับความสัมพันธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ในการวเิคราะหก์ารขยายตัวและ

การสรา้งฐานอํานาจทางกลุม่การเมอืง และกลุม่เศรษฐกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวความคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยความสัมพันธท์างเศรษฐกจิกับการเมอืง ววัิฒนาการของกลุม่เศรษฐกจิตา่งๆ ใน

ประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธร์ะหวา่งกลุม่เศรษฐกจิประเภทตา่งๆ การสรา้งฐาน

อํานาจทางเศรษฐกจิของกลุม่การเมอืง และการสรา้งฐานอํานาจทางการเมอืงของกลุม่เศรษฐกจิในสมยัตา่งๆ 

   

80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Socio-cultural Basis of Thai Politics  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสัมพันธแ์ละผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรมทาง 

การเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความสัมพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วัฒนธรรมและศาสนาทีม่ผีลต่อระบบ กระบวนการและพฤตกิรรมทางการเมอืง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

   

80206 ปญัหาการพฒันาชนบทไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Problems of Rural Development in Thailand  

 วตัถปุระสงค ์  

ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาการพัฒนาชนบท และวธิกีารแกไ้ขปัญหาชนบท 

 คําอธบิายชุดวชิา  

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและแนวความคดิต่างๆ ในการ

พัฒนาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแกปั้ญหาชนบททัง้ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

 

80207 ปญัหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand  

 วตัถปุระสงค ์  

ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาและวธิกีารแกไ้ขการเมอืงสว่นภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

สภาพกายภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง สังคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคตา่งๆ และชนกลุม่นอ้ยของไทย แนวคดิ

เกีย่วกับการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการเมอืงไทยในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ย 
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80308 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and Foreign Relations  

 วตัถปุระสงค ์  

 ใหเ้ขา้ใจวธิกีารกําหนดนโยบายต่างประเทศ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความสัมพันธร์ะหวา่งไทยกับตา่งประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโยบายต่างประเทศของไทย 

ในสมัยต่างๆ ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย 

   

80309 ปญัหาการเมอืงไทยปจัจบุนั  (6 หนว่ยกติ) 

 Current Political Issues  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้กีารตดิตามและสามารถวเิคราะหส์ภาพการณ์ทางการเมอืงทีม่คีวามสําคัญตอ่ประเทศไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ประเด็นปัญหาสําคัญๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเมอืงไทยในปัจจุบัน โดยมวัีตถปุระสงคใ์หนั้กศกึษาไดต้ดิตาม

สถานการณ์ทางการเมอืงทีเ่ห็นวา่มคีวามสําคัญตอ่ประเทศไทย 

   

80410 ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่สรปุยอดองคค์วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะห ์อธบิายและ

ทํานายปรากฎการณ์ทางการเมอืงไดถ้กูตอ้งตามหลักวชิา 

 2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบอาชพีทัง้ในภาครัฐ 

และภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสําคัญและความเป็นวชิาชพีทางรัฐศาสตร ์บทบาทตา่งๆ  

ของนักรัฐศาสตร ์

 4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่งใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มบีคุลกิภาพและทักษะทางสังคม  

มภีาวะผูนํ้า และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละเทคนคิทางรัฐศาสตร ์เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณ์และ

ปัญหาทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในสังคมไทยและตา่งประเทศไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามหลักวชิาการ และเพือ่การประกอบอาชพี

ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถประเมนิศักยภาพและสภาพแวดลอ้มและทํานายแนวโนม้ในอนาคต   

การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ และทักษะทางสงัคม มภีาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

   

81310 ปรชัญาการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 Political Philosophy  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวความคดิเกีย่วกับปรัชญาทางการเมอืงของตะวันตกและตะวันออก 

 2.  เพือ่นําไปใชอ้ธบิายวเิคราะหถ์งึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในปัจจุบันได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

แนวความคดิของตะวันตก ตัง้แตยุ่คโบราณจนถงึปัจจุบัน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปรัชญาทางการเมอืงของเพลโต 

อรสิโตเตลิ ปรัชญาการเมอืงสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์รสุโซ มองเตสกเิออ เบนธัม  

เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์แนวความคดิทีสํ่าคัญๆ เกีย่วกับอํานาจอธปิไตย สัญญา สังคม เสรนียิม และสังคมนยิม ปรัชญา

การเมอืงของตะวันออก เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงต่างๆ ในยคุปัจจุบัน 
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81311 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Methods of Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายถงึววัิฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพในการศกึษารัฐศาสตรต์ลอดจนแนวทางการศกึษา

วเิคราะหท์ีสํ่าคัญเกีย่วกับรัฐ สถาบันทางการเมอืง เป็นตน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ววัิฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวทางในการศกึษาวชิารัฐศาสตรใ์นยคุโบราณ ยคุหลังสงครามโลก 

ครัง้ทีส่อง ยคุพฤตกิรรมศาสตร ์และยคุหลังๆ โดยเนน้เนือ้หาสาระและแนวทางศกึษาวเิคราะหท์ีสํ่าคัญๆ เกีย่วกับรัฐ สถาบัน 

ทางการเมอืง อํานาจ กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง หลักเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ซึง่รวมถงึ

ววัิฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษา อทิธพิลระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

ความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐศาสตรก์ับสังคมศาสตรส์าขาอืน่ๆ ทัง้นีโ้ดยจะศกึษาววัิฒนาการ ขอบขา่ย และสถานภาพของ 

รัฐศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 

   

81312 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Methods of Public Administration  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายววัิฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ แนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวสากล  

และกรณีของประเทศไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ววัิฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพและแนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตร ์ซึง่รวมถงึสาระของนโยบายสาธารณะ 

พฤตกิรรมองคก์าร และวทิยาการจัดการ ตลอดจนการบรหิารงานแบบเป็นระบบ การวนิจิฉัยสั่งการ การวเิคราะหน์โยบาย  

ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับกลุม่ บทบาท การแลกเปลีย่น และการประเมนิผล ทัง้โดยจะศกึษาววัิฒนาการ ขอบขา่ย และสถานภาพ

ของรัฐประศาสนศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 

   

81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 An Introduction to Political Research  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ปรัชญาของศาสตร ์ตลอดจนวธิกีารแสวงหาความรูท้างรัฐศาสตรไ์ด ้

 2.  เพือ่ใหส้ามารถนําระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐศาสตรท์ัง้เชงิคุณภาพและปรมิาณมาใชใ้นการวจัิยทาง 

รัฐศาสตรข์องไทยได ้

 3.  เพือ่ใหส้ามารถระบุปัญหาอุปสรรคของการวจัิยรัฐศาสตรไ์ทยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ปรัชญาของศาสตรแ์ละปรัชญาของรัฐศาสตร ์วธิกีารแสวงหาความรูแ้ละขอบข่ายของการวจัิยทางรัฐศาสตร ์

กรอบแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร ์การวจัิยทางรัฐศาสตรเ์ชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ กระบวนการขัน้ตอนของ

การวจัิยทางรัฐศาสตร ์ปัญหาอุปสรรคและทศิทางของการวจัิยรัฐศาสตรไ์ทย 

   

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบรหิารโครงการ  (6 หนว่ยกติ) 

 Policy, Project and Project Management  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเพิม่พนูความรูค้วามสามารถในเรือ่งวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นกระบวนการการกําหนดนโยบาย 

และวธิกีารในการวางโครงการ และการบรหิารโครงการ 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักพืน้ฐาน วธิกีาร กระบวนการและวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นการกําหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึง่

รวมถงึพฤตกิรรมและพลวัตของแหลง่อํานาจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการวเิคราะหโ์ครงการในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ 

หลักการ วธิกีารและปัญหาในการบรหิารโครงการนับตัง้แตก่ารแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรปูหน่วยงาน บทบาท

และอํานาจหนา้ทีข่องผูจั้ดโครงการ การควบคมุตดิตามความกา้วหนา้ การรายงานผล การจัดระบบข่าวสาร และการป้อนกลับ 

ทัง้นีจ้ะศกึษากรณีตัวอยา่งของไทยดว้ย 

   

81416 การบรหิารงานบคุคลภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Public Personnel Management  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหเ้พิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตามหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกับการบรหิาร

บคุคล ความแตกต่างระหวา่งการบรหิารบคุคลในภาคเอกชนและรัฐบาล 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ประวัตแิละววัิฒนาการของระบบราชการในฐานะทีเ่ป็นอาชพี ปรัชญาของการบรหิารงานบคุคล กระบวนการ

บรหิารงานบคุคล หน่วยงานทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานบคุคล และอทิธพิลของพฤตกิรรมศาสตรท์ีม่ตีอ่การบรหิารงานบคุคล  

โดยเนน้การประเมนิบคุคล  การฝึกอบรม และการพัฒนาการบรหิารเงนิเดอืน ทัง้นีจ้ะไดนํ้าลักษณะของการบรหิารงานบคุคล 

ในภาคเอกชนมาเปรยีบเทยีบกับการบรหิารงานบคุคลในภาครัฐบาลโดยใชก้รณีของไทยเป็นตัวอยา่งประกอบ 

   

81417 การบรหิารและการพฒันาองคก์าร  (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Management and Development  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการและกระบวนการในการจัดรปูองคก์ารตระหนักถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

ทางวชิาการดา้นองคก์ารทีม่ตีอ่โครงสรา้งองคก์ารและสามารถประเมนิผลโครงการพัฒนาองคก์ารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

หลักการเกีย่วกับโครงสรา้งและกระบวนการในการจัดรปูองคก์าร โดยอาศัยแนวความคดิเชงิระบบ ผลกระทบ 

ของการเปลีย่นแปลงทางวชิาการดา้นองคก์าร และการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่โครงสรา้งขององคก์าร ตลอดจน

ทฤษฎแีละแนวทางในการพัฒนาองคก์าร วเิคราะหค์วามจําเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาการกําหนดกลยทุธ ์และวธิพัีฒนาองคก์าร  

การดําเนนิการตามขัน้ตอนและการประเมนิผลของโครงการพัฒนาองคก์าร ทัง้นีจ้ะใชก้รณีของไทยเป็นตัวอยา่งประกอบ 

   

81427 กฎหมายอาญา สําหรบัรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law for Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป หลักและทฤษฎขีองกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมาย

อาญาภาคบทบัญญัต ิ ภาคความผดิครบทกุลักษณะ รวมทัง้ภาคลหโุทษ 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายได ้

อยา่งถกูตอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ศกึษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายาม

กระทําความผดิ ตัวการและผูม้สีว่นในการกระทําความผดิ การกระทําความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระทําความผดิอกี 

อายคุวามอาญา การกําหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัตทิีใ่ชแ้ก่ความผดิลหโุทษ และความผดิทางอาญาแตล่ะลักษณะ

ตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับความมั่นคงแหง่ราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกับการปกครอง ความผดิเกีย่วกับชวีติ รา่งกายและทรัพย ์

ตลอดถงึความผดิลหโุทษฯลฯ ครบทกุลักษณะความผดิ 
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81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน สําหรบัรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Procedure and Evidence for Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการดําเนนิคดอีาญาและกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

ในชัน้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจ พนักงาน สอบสวน พนักงานอยัการและศาล 

 2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลักฐานในคดอีาญา  

 3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิหรอืกฎหมายทีเ่กดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ศกึษาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตัง้แตห่ลักพืน้ฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณาความ

อาญา 1 หลักทั่วไป อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ พนักงานอัยการและศาล การสบืสวนสอบสวนคดอีาญา 

มาตรการบังคับทางอาญา วธิปีฏบัิตติามมาตรการบังคับทางอาญา อํานาจสั่งคดขีองพนักงานอัยการ การฟ้องคดอีาญาและ 

คดแีพง่เกีย่วเนือ่งกับคดอีาญา วธิพีจิารณาคดอีาญาในศาลชัน้ตน้ วธิพีจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอทุธรณ์และฎกีา การบังคับ 

คดตีามคําพพิากษา การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ และคา่ธรรมเนยีมศาล พยานหลักฐานไดแ้ก ่พยานบคุคล พยาน

เอกสาร พยานวัตถ ุและผูชํ้านาญพเิศษ 

   

82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี  (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Asia  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึภมูหิลังของระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยี ในเรือ่ง

โครงสรา้งหนา้ที ่กระบวนการ นโยบายทางการเมอืงของประเทศเหลา่นัน้ 

   

 
 
 คําอธบิายชุดวชิา  

ภมูหิลังและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวันออก เอเชยีตะวันตก และ

เอเชยีใต ้โครงสรา้ง-หนา้ที ่กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ผีลตอ่ระบบการเมอืง

การปกครองในเอเชยี ทัง้นี ้จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ 

ของประเทศเอเชยีดว้ย 

   

82322 สงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 World Society  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งของโลกปัจจุบัน ภมูหิลังของระบบทีเ่ป็นอยูเ่พือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจการกอ่รปู 

และพัฒนาการของระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบัน พฤตกิรรมทางการเมอืงของประเทศ

มหาอํานาจทีม่ผีลกระทบตอ่การเมอืงโลก กระแสโลกาภวัิตน ์

 คําอธบิายชุดวชิา  

โครงสรา้งของโลกปัจจบัุน และภมูหิลังของระบบทีเ่ป็นอยูโ่ดยอธบิายการกอ่รูป การขยายตัวหรอืการสลายตัวของ

อารยธรรมทีสํ่าคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยใีนยคุ

ตา่งๆ ทัง้นีเ้พือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจถงึการกอ่รปูและพัฒนาการของระบบการเมอืง และระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน 

รปูแบบพฤตกิรรมของมหาอํานาจทัง้ในอดตีและปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศ ยทุธศาสตร ์ยทุธวธิทีางเศรษฐกจิ การเมอืง และ

การทหารของชาตมิหาอํานาจ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภวัิตนท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่ความ

เป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ 
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82323 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Relations  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูถ้งึการเมอืงระหวา่งประเทศ ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การดําเนนิความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐตา่งๆ 

และการกําหนดนโยบายตา่งประเทศ ตลอดจนเขา้ใจทีม่าของสาเหตขุองสงคราม ความขัดแยง้ องคก์ารและวธิกีารทีจ่ะขจัด 

หรอืหาทางออกใหก้ับเหตกุารณ์ดังกลา่ว โดยศกึษาถงึแนวคดิและทฤษฎดีา้นความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศดว้ย 

 คําอธบิายชุดวชิา  

การเมอืงระหวา่งประเทศทีสํ่าคัญตา่งๆ ปัจจัยต่างๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การดําเนนิความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐตา่งๆ เชน่ 

ปัจจัยแหง่อํานาจของชาต ิผลประโยชนข์องชาต ิดลุแหง่อํานาจ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การกําหนด และวธิกีารดําเนนินโยบาย

ตา่งประเทศ สาเหตขุองสงครามและความขัดแยง้ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศในการเมอืง

ระหวา่งประเทศ รปูแบบของการเมอืงระหวา่งประเทศตัง้แตห่ลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยนําเอาทฤษฎกีารเมอืงระหวา่ง

ประเทศทีสํ่าคัญๆ มาประกอบการอธบิาย 

   

82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics and Politics  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลักษณะความรว่มมอืทางเศรษฐกจิ

ระหวา่งประเทศ ความเชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิกับการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาถงึอทิธพิลทีก่ารเมอืงและเศรษฐกจิ

มตีอ่กันและกันในองคก์ารระหวา่งประเทศทางเศรษฐกจิ 

 คําอธบิายชดุวชิา  

แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลักษณะความรว่มมอื การแขง่ขันและความขัดแยง้ระหวา่ง

ประเทศทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ การลงทนุและการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเชือ่มโยงระหวา่งปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัการเมอืง

ระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาการพึง่พาซึง่กันและกันและการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ การรวมกลุม่บรูณาการทางเศรษฐกจิใน

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

   

82325 ความขดัแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Conflicts and Cooperations  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในรปูของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ การกอ่กําเนดิ พัฒนาการและผลกระทบของความขัดแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

ศกึษาพฤตกิรรมความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในรปูของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ  

การกอ่กําเนดิลักษณะ สาเหตขุองการเกดิพฤตกิรรมดังกลา่ว ความขัดแยง้และความรว่มมอืระหว่างประเทศในมติแิละระดับตา่งๆ 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ แนวทางแกไ้ขความขัดแยง้ และแนวทางสง่เสรมิใหเ้กดิ

ความรว่มมอืระหว่างประเทศทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหภุาค ี

 

82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Law and International Organization  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีม่าของกฎหมายระหว่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ บทบาทหนา้ทีข่อง

สถาบันทัง้ 2 ทีม่ตี่อเหตุการณ์ทางการเมอืงระหว่างประเทศ ทัง้ในอดตีและปัจจุบัน 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

ทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสัมพันธร์ะหวา่งกฎหมายภายในกับ

กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศทีใ่ชใ้นยามสันต ิและในยามสงคราม การเกดิ การพัฒนา โครงสรา้งและ

อํานาจหนา้ที ่บทบาท ความสําเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะองคก์ารสันนบิาตชาต ิองคก์าร

สหประชาชาต ิองคก์ารการคา้โลก ตลอดจนองคก์ารระดับภมูภิาคตา่งๆ และบทบาทของกฎหมายระหวา่งประเทศใน

ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 

   

82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี  (6 หนว่ยกติ) 

 International Politics in Asia  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะหเ์หตกุารณ์การเมอืงระหวา่งประเทศในรปูแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชยี 

ไมว่า่จะเป็นรปูแบบความรว่มมอืหรอืความขัดแยง้ เป็นตน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

เหตกุารณ์และความสัมพันธใ์นรปูแบบตา่งๆ ของประเทศในเอเชยี ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวันออก 

และเอเชยีใต ้ตลอดทัง้ความรว่มมอืและความขัดแยง้ในภมูภิาคตา่งๆ ในเอเชยีดว้ยกนัเอง และระหวา่งประเทศในเอเชยีกับ

ประเทศภายนอกทีม่ผีลประโยชนอ์ยา่งมากในเอเชยี โดยจะเชือ่มโยงใหเ้ห็นถงึความสัมพันธเ์หลา่นีท้ีม่ตีอ่ประเทศไทยดว้ย 

   

82425 ลทัธกิารเมอืงและยทุธศาสตรใ์นการพฒันา  (6 หนว่ยกติ) 

 Political Doctrines and Development Strategies  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจถงึความสัมพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกบัยทุธศาสตร ์และสามารถวเิคราะหอ์ทิธพิล

ของลัทธกิารเมอืงทีม่ตีอ่การกําหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ความสัมพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกับยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ อทิธพิลของลัทธกิารเมอืงตอ่การกําหนด

ยทุธศาสตรใ์นการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาดา้นตา่งๆ ของสังคมทีกํ่าลังพัฒนา

ในการแกปั้ญหา กรณีตัวอย่างเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม่ลัีทธกิารเมอืงแตกตา่งกันตลอดจน

พัฒนาการทางแนวคดิในกลุม่ตา่งๆ 

   

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา  (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Europe and America  

 วตัถปุระสงค ์  

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจภมูหิลัง และระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในยโุรปและอเมรกิา โดยให ้

สามารถอธบิายสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ามผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองของประเทศเหลา่นัน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

ภมูหิลังและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในยโุรปและอเมรกิา โครงสรา้ง หนา้ที ่กระบวนการและ

นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา ทัง้นี้

จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ  ของประเทศในยโุรปและ

อเมรกิาดว้ย 
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