
1 
 

   สาขาวชิารฐัศาสตร ์  

 

 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์



2 
 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสําคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สํานวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  6(12-2-0-4)  

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องระบบเสียงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน        

(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้   

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจําวนั 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน         

(Hànyǔ Pīnyīn) คําศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจําวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ 

และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล คําศัพทพ์ื้นฐานใน

ชวีติประจําวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน คําศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ 6(12-2-0-4) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางเศรษฐศาสตร ์         

และการคลงัสาธารณะ 

 2. เพื่อใหส้ามารถนําแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร

การคลงัสาธารณะ 

 3. เพื่อใหส้ามารถนําแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวธิีการทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์ใชใ้น       

การบรหิารงานภาครัฐ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎี หลักการ และวธิีการทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท ของ 

รัฐบาลทางดา้นเศรษฐกจิ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการคลัง 

และงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะห ์

และจัดทํางบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลงัและงบประมาณของไทย  

33421 การบรหิารทอ้งถิน่ 6(12-2-0-4) 

 Local Administration  

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวความคดิและหลักการบรหิารทอ้งถิน่ และตระหนักถงึความสําคัญ 

ของการบรหิารทอ้งถิน่ตามแนวทางประชาธปิไตย  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้ง และกระบวนการบรหิารทอ้งถิน่ 

ตลอดจนการมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ทัง้ในระบบสากลและในประเทศไทย  

 3. เพื่อใหม้คีวามสามารถนําแนวความคดิและหลักการบรหิารมาใชว้เิคราะห์ปัญหาการบรหิารทอ้งถิน่ 

  ของไทยไดอ้ยา่งมเีหตผุลและกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่งัคม  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรหิารทอ้งถิน่ ระบบบรหิารทอ้งถิน่ รูปแบบ โครงสรา้งและความสมัพันธก์ับ

รัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบรหิารทอ้งถิน่ การจัดองคก์ารและการบรหิารงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

การมสีว่นร่วมของประชาชนในการบรหิารทอ้งถิน่ การบรหิารทอ้งถิน่ในประเทศไทย บทบาทของการบรหิารทอ้งถิน่

ตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ปัญหาอปุสรรค แนวทางแกไ้ข และแนวโนม้ของการบรหิารทอ้งถิน่

ไทย 

33422 การบรหิารการพฒันาเมอืงและชนบท 6(12-2-0-4) 

 Urban and Rural Development Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ ความสาํคญั แนวคดิและทฤษฎขีองการพัฒนาเมอืงและชนบท 

 2.  เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลักการ วธิกีารของการบรหิารการพัฒนา

  เมอืงและชนบททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 3.  เพือ่ใหนํ้าความรู ้ความเขา้ใจปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 

  ตลอดจนแนวโนม้และทศิทางของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท 

 4.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจกรณีศกึษาและตวัอย่างของการบรหิารการพัฒนาชนบททัง้ในและ 

  ตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสําคัญ แนวคดิ และทฤษฎขีองการบรหิารการพัฒนาเมืองและชนบท ขอบเขต แนวทาง รูปแบบ 

หลักการและวธิีการของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททัง้ในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มี

อทิธพิลต่อการบรหิาร การพัฒนาเมอืงและชนบท ระบบการบรหิารการพัฒนาเมืองและชนบท แนวโนม้และทศิ

ทางการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบท กรณีศกึษาและตัวอย่างของการบรหิารการพัฒนาเมอืงและชนบททัง้ใน

และตา่งประเทศ 

33447 การจดับรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Services Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

  และการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ ขัน้ตอน เทคนคิ และวธิกีารในการจัดบรกิารสาธารณะของ

  ทอ้งถิน่ 

 3. เพื่อใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกับการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในทาง

  ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการเกีย่วกับภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการการจัดบรกิารสาธารณะของ

ทอ้งถิน่ กระบวนการ ขัน้ตอน และวธิกีารในการการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ ทัง้ในภารกจิทั่วไปและภารกจิ

เฉพาะทีส่ําคัญ อาท ิการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การส่งเสริม    

และพัฒนาอาชพี การผังเมอืง การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม การบํารุงรักษาศลิปะ วัฒนธรรม 

และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ปัญหา อปุสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหาในการการจัดบรกิารสาธารณะของทอ้งถิน่ 
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80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Social and Political History 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่เพิม่พูนความเขา้ใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมไทยและผลกระทบ

ทีม่ตีอ่กระบวนการทางการเมอืงไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึง่มผีลกระทบต่อระบบ

และกระบวนการทางการเมอืงของไทยในสมัยตา่งๆ  

80102 หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายความหมาย แนวคดิ และววิัฒนาการของรัฐศาสตร ์ทฤษฎกีารเมอืง 

การเมอืงระหวา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายสถาบัน กระบวนการ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย แนวคดิ ววิัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร ์รัฐ อํานาจอธปิไตย องคอ์ธปัิตย ์สถาบันและ

กระบวนการทางการเมอืง ระบบ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืงตลอดจนสทิธหินา้ทีข่อง

พลเมอืง ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐกับพลเมอืง การเมอืงระหวา่งประเทศ แนวคดิและพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์

ของความคดิและการปฏบิตัใินกรณีของรัฐศาสตรไ์ทย 

80111 หลกัพืน้ฐานการเมอืงการปกครองไทย 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Thai Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับววิัฒนาการและสาระสําคัญของสถาบันและกระบวนการตลอดจนปัญหาของ

การเมอืงการปกครองไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการและสาระสําคัญของระบบการเมอืงการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมอืง

ของไทย ปัญหาสาํคญัๆ ของการเมอืงการปกครองไทยทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 

80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Political Institutions and Processes 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการทางการเมอืงไทยของกลุม่ตา่งๆ ทีม่บีทบาททางการเมอืง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูนํ้าและประชาชน และกลุม่อทิธพิล

ตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 
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80203 ปญัหาพฒันาการทางการเมอืงไทย 6(12-2-0-4) 

 Problems of Thai Political Development 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความเขา้ใจปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย ในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบันและ

กระบวนการทางการเมอืงไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 พฤตกิรรมในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นฝ่าย

ผูนํ้าและประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่มบีทบาททางการเมอืง  

80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 6(12-2-0-4) 

 Thai Political Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหเ้ขา้ใจความคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกจิกับการเมือง ในการวเิคราะห์การ

ขยายตวัและการสรา้งฐานอํานาจทางกลุม่การเมอืง และกลุม่เศรษฐกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยความสมัพันธท์างเศรษฐกจิกับการเมอืง ววิัฒนาการของกลุม่เศรษฐกจิตา่งๆ 

ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธร์ะหว่างกลุม่เศรษฐกจิประเภทต่างๆ 

การสรา้งฐานอํานาจทางเศรษฐกจิของกลุม่การเมอืง และการสรา้งฐานอํานาจทางการเมอืงของกลุ่มเศรษฐกจิใน

สมัยตา่งๆ  

80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย 6(12-2-0-4) 

 Socio-cultural Basis of Thai Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อระบบ กระบวนการและ

พฤตกิรรมทางการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรม

ทางการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

80206 ปญัหาการพฒันาชนบทไทย 6(12-2-0-4) 

 Problems of Rural Development in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาการพัฒนาชนบท และวธิกีารแกไ้ขปัญหาชนบท 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและแนวความคดิ

ตา่งๆ ในการพัฒนาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแกปั้ญหาชนบททัง้ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

80207 ปญัหาการเมอืงในภูมภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 6(12-2-0-4) 

 Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาและวธิกีารแกไ้ขการเมอืงสว่นภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 สภาพกายภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง สังคม และวัฒนธรรมในภูมภิาคต่างๆ และชนกลุ่มนอ้ยของไทย 

แนวคดิเกีย่วกับการเมอืงในภูมภิาคและชนกลุ่มนอ้ยของไทย นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการเมอืงไทยในภูมภิาค

และชนกลุม่นอ้ย 

80212 หลกัพืน้ฐานทางรฐัประศาสนศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ 6(12-2-0-4)

 Introduction to Public Administration and Policy 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับความหมาย แนวคดิ และแนวทางการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย แนวคิด และแนวทางในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สารัตถะ 

เทคนิคและกระบวนการในการบรหิารงานภาครัฐ ธรรมาภบิาลในองคก์าร การบรหิารงานภาครัฐในกระบวนการ

ประชาธปิไตยและสงัคมการเมอืงสมัยใหม ่ 

80308 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 Thailand and Foreign Relations 

 วตัถปุระสงค ์

 ใหเ้ขา้ใจวิธีการกําหนดนโยบายต่างประเทศ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองการปกครองไทย

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกับตา่งประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโยบายตา่งประเทศของไทย

ในสมัยตา่งๆ ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย 

80309 ปญัหาการเมอืงไทยปจัจบุนั 6(12-2-0-4) 

 Current Political Issues 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้กีารตดิตามและสามารถวเิคราะหส์ภาพการณ์ทางการเมอืงทีม่คีวามสําคญัตอ่ประเทศไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประเด็นปัญหาสําคัญๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเมอืงไทยในปัจจุบัน โดยมวีัตถุประสงคใ์หนั้กศกึษาไดต้ดิตาม

สถานการณ์ทางการเมอืง ทีเ่ห็นวา่มคีวามสาํคญัตอ่ประเทศไทย 

80410 ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร ์ 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่สรุปยอดองคค์วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห ์อธบิาย

และทํานายปรากฎการณ์ทางการเมอืงไดถ้กูตอ้งตามหลกัวชิา 

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบอาชพีทัง้ใน

ภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสําคัญและความเป็นวชิาชพีทางรัฐศาสตร์ บทบาทต่างๆ 

ของนักรัฐศาสตร ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่งใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มบีคุลกิภาพและทกัษะทาง

สงัคม มภีาวะผูนํ้า และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิ องคค์วามรูท้างรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์และอธบิายปรากฏการณ์และ

ปัญหาทางการเมืองที่เกดิขึน้ทัง้ภายในสังคมไทยและต่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักวชิาการ และเพื่อ     

การประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถประเมนิศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มและ

ทํานายแนวโนม้ในอนาคต การพัฒนาตนเองใหม้บีุคลกิภาพ และทักษะทางสังคม มีภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ    

และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 
 

81310 ปรชัญาการเมอืง 6(12-2-0-4) 

 Political Philosophy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวความคดิเกีย่วกบัปรัชญาทางการเมอืงของตะวนัตกและตะวนัออก 

 2. เพือ่นําไปใชอ้ธบิายวเิคราะหถ์งึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในปัจจบุนัได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิของตะวันตก ตัง้แต่ยุคโบราณจนถงึปัจจบุัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรัชญาทางการเมอืงของเพลโต 

อรสิโตเตลิ ปรัชญาการเมอืงสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมสั อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์รุสโซ มองเตสกเิออ เบนธัม 

เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์แนวความคดิทีส่ําคัญๆ เกีย่วกับอํานาจอธปิไตย สญัญา สงัคม เสรนียิม และสงัคมนยิม ปรัชญา

การเมอืงของตะวันออก เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 

และแนวคดิทางการเมอืง 

81311 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Principles and Methods of Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายถงึววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพในการศกึษารัฐศาสตรต์ลอดจนแนวทาง

การศกึษาวเิคราะหท์ีส่าํคญัเกีย่วกบัรัฐ สถาบนัทางการเมอืง เป็นตน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณ ยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ที่สอง ยุคพฤตกิรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเนน้เนื้อหาสาระและแนวทางศกึษาวเิคราะห์ที่

สําคัญๆ เกีย่วกับรัฐ สถาบันทางการเมอืง อํานาจ กลุ่มทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง หลัก

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ซึง่รวมถงึววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษา อทิธพิลระบบเศรษฐกจิทีม่ี

ผลต่อการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงความสัมพันธร์ะหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์สาขาอืน่ๆ ทัง้นี้โดยจะศกึษา

ววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพของรัฐศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 

81312 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Principles and Methods of Public Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหรู้แ้ละสามารถอธบิายววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ แนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตรใ์นแนว

สากล และกรณีของประเทศไทย  
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่รวมถงึสาระของนโยบาย

สาธารณะ พฤตกิรรมองค์การ และวทิยาการจัดการ ตลอดจนการบริหารงานแบบเป็นระบบ การวนิิจฉัยสั่งการ     

การวเิคราะห์นโยบาย ทฤษฎีต่างๆ เกีย่วกับกลุ่ม บทบาท การแลกเปลีย่น และการประเมนิผล ทัง้โดยจะศกึษา

ววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 

81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 An Introduction to Political Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ปรัชญาของศาสตร ์ตลอดจนวธิกีารแสวงหาความรูท้างรัฐศาสตรไ์ด ้

 2. เพื่อใหส้ามารถนําระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐศาสตรท์ัง้เชงิคุณภาพและปรมิาณมาใชใ้นการวจัิยทาง

รัฐศาสตรข์องไทยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาอปุสรรคของการวจัิยรัฐศาสตรไ์ทยได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์ วธิีการแสวงหาความรูแ้ละขอบข่ายของการวจัิยทาง

รัฐศาสตร์ กรอบแนวคดิทฤษฎีทีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร์ การวจัิยทางรัฐศาสตร์เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ 

กระบวนการขัน้ตอนของการวจัิยทางรัฐศาสตร ์ปัญหาอปุสรรคและทศิทางของการวจัิยรัฐศาสตรไ์ทย 

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบรหิารโครงการ 6(12-2-0-4) 

 Policy, Project and Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหเ้ขา้ใจและเพิม่พูนความรูค้วามสามารถในเรือ่งวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นกระบวนการการกําหนด

นโยบาย และวธิกีารในการวางโครงการ และการบรหิารโครงการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักพื้นฐาน วิธีการ กระบวนการและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในการกําหนดนโยบายและในการ

วางโครงการ ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมและพลวัตของแหลง่อํานาจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการวเิคราะหโ์ครงการใน

เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ หลักการ วธิกีารและปัญหาในการบรหิารโครงการนับตัง้แต่การแสวงหา การยอมรับ 

การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอํานาจหนา้ทีข่องผูจั้ดโครงการ การควบคุมตดิตามความกา้วหนา้ 

การรายงานผล การจัดระบบขา่วสาร และการป้อนกลบั ทัง้นีจ้ะศกึษากรณีตวัอยา่งของไทยดว้ย 

81416 การบรหิารงานบุคคลภาครฐั 6(12-2-0-4) 

 Public Personnel Management 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้พิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตามหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการ

บรหิารบคุคล ความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารบคุคลในภาคเอกชนและรัฐบาล 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบราชการในฐานะที่เป็นอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล 

กระบวนการบรหิารงานบุคคล หน่วยงานทีเ่กีย่วกับการบรหิารงานบุคคล และอทิธพิลของพฤตกิรรมศาสตร์ทีม่ตี่อ

การบรหิารงานบุคคล โดยเนน้การประเมนิบุคคล การฝึกอบรม และการพัฒนาการบรหิารเงนิเดอืน ทัง้นี้จะไดนํ้า

ลักษณะของการบรหิารงานบคุคลในภาคเอกชนมาเปรยีบเทยีบกับการบรหิารงานบคุคลในภาครัฐบาลโดยใชก้รณี

ของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ 
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81417 การบรหิารและการพฒันาองคก์าร 6(12-2-0-4) 

 Organization Management and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับหลักการและกระบวนการในการจัดรูปองค์การตระหนักถงึผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงทางวชิาการดา้นองคก์ารทีม่ตีอ่โครงสรา้งองคก์ารและสามารถประเมนิผลโครงการพัฒนาองคก์ารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักการเกี่ยวกับโครงสรา้งและกระบวนการในการจัดรูปองค์การ โดยอาศัยแนวความคดิเชงิระบบ 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางวชิาการดา้นองคก์าร และการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่โครงสรา้งของ

องคก์าร  ตลอดจนทฤษฎแีละแนวทางในการพัฒนาองคก์าร วเิคราะหค์วามจําเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาการกําหนดกล

ยุทธ ์และวธิพัีฒนาองคก์าร การดําเนนิการตามขัน้ตอนและการประเมนิผลของโครงการพัฒนาองคก์าร ทัง้นี้จะใช ้

กรณีของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ 

81427 กฎหมายอาญา สําหรบัรฐัศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Criminal Law for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป หลกัและทฤษฎขีองกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายอาญาภาคบทบญัญัต ิภาคความผดิครบทกุลกัษณะ รวมทัง้ภาคลหโุทษ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายได ้

อยา่งถกูตอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การ

พยายามกระทําความผดิ ตัวการและผูม้สีว่นในการกระทําความผดิ การกระทําความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง 

การกระทําความผดิอกี อายุความอาญา การกําหนดโทษในทางอาญาและบทบญัญัตทิีใ่ชแ้กค่วามผดิลหุโทษ และ

ความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตัง้แต่ความผิดเกีย่วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผดิเกี่ยวกับการ

ปกครอง ความผดิเกีย่วกบัชวีติ ร่างกายและทรัพย ์ตลอดถงึความผดิลหโุทษฯลฯ ครบทกุลกัษณะความผดิ 

81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน สําหรบัรฐัศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Criminal Procedure and Evidence for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการดําเนนิคดอีาญาและกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา

ในชัน้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืตํารวจ พนักงาน สอบสวน พนักงานอยัการและศาล 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลกัฐานในคดอีาญา 

 3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถนําความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิหรือกฎหมายที่

เกดิขึน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาตัง้แต่หลักพื้นฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ พนักงานอัยการและศาล การ

สบืสวนสอบสวนคดอีาญา มาตรการบังคับทางอาญา วธิปีฏบิัตติามมาตรการบังคับทางอาญา อํานาจสั่งคดขีอง

พนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกีย่วเนื่องกับคดีอาญา วธิีพิจารณาคดีอาญาในศาลชัน้ตน้ วธิี
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พจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอุทธรณ์และฎกีา การบังคับคดตีามคําพพิากษา การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ 

และคา่ธรรมเนยีมศาล พยานหลกัฐานไดแ้ก ่พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานวตัถ ุและผูช้าํนาญพเิศษ 

82201 หลกัพืน้ฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 Introduction to International Relations 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีอทิธพิลต่อการดําเนินความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐต่างๆ และการกําหนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนเขา้ใจทีม่าของสาเหตุของสงคราม ความขัดแยง้ 

องค์การและวิธีการที่จะขจัดหรือหาทางออกใหก้ับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดา้น

ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศดว้ย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเมืองระหว่างประเทศทีส่ําคัญต่างๆ ปัจจัยต่างๆ ทีม่ีอทิธพิลต่อการดําเนินความสัมพันธร์ะหว่างรัฐ

ตา่งๆ เชน่ ปัจจัยแห่งอํานาจของชาต ิผลประโยชน์ของชาต ิดลุแห่งอํานาจ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการกําหนด และ

วธิกีารดําเนนินโยบายตา่งประเทศ สาเหตขุองสงครามและความขัดแยง้ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและ

กฎหมายระหวา่งประเทศในการเมอืงระหวา่งประเทศ รูปแบบของการเมอืงระหวา่งประเทศตัง้แต่หลังสงครามโลก

ครัง้ทีส่อง โดยนําเอาทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศทีส่าํคัญๆ มาประกอบการอธบิาย 

82202 การเมอืงเปรยีบเทยีบ 6(12-2-0-4)

 Comparative Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทั ้งในดา้นรูปแบบ โครงสรา้ง 

กระบวนการ และพัฒนาทางการเมอืงในภมูภิาคตา่งๆ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบ โครงสรา้ง กระบวนการ และพัฒนาการทางการเมอืงใน

ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

82227 ความคดิทางการเมอืงและสงัคม 6(12-2-0-4) 

 Political and Social Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับความคดิทางการเมืองและสังคมของนักคดิทัง้ตะวันออกและตะวันตกซึง่เป็น

พืน้ฐานในการอธบิายปรากฎการณ์และเสนอทางเลอืกทางการเมอืงและสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สารัตถะความคดิทางการเมอืงและสังคมของนักคดิตะวันออกและตะวันตกซึง่เป็นพืน้ฐานในการอธบิาย

ปรากฎการณ์และเสนอทางเลอืกทางการเมอืงและสงัคมทัง้ภายในและภายนอก 

82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 6(12-2-0-4) 

 Governments and Politics in Asia 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึภมูหิลงัของระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยี ในเรือ่ง

โครงสรา้งหนา้ที ่กระบวนการ นโยบายทางการเมอืงของประเทศเหลา่นัน้ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชยีอาคเนย์ เอเชยีตะวันออก เอเชยี

ตะวันตก และเอเชยีใต ้โครงสรา้ง-หนา้ที ่กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและ

สงัคมทีม่ผีลตอ่ระบบการเมอืงการ ปกครองในเอเชยี ทัง้นี้ จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงที่

เป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ ของประเทศเอเชยีดว้ย 

82322 สงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 World Society 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งของโลกปัจจุบัน ภูมหิลังของระบบทีเ่ป็นอยู่เพื่อเป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจ

การก่อรูป และพัฒนาการของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ ที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน พฤตกิรรมทาง

การเมอืงของประเทศมหาอํานาจทีม่ผีลกระทบตอ่การเมอืงโลก กระแสโลกาภวิตัน ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของโลกปัจจุบัน และภูมหิลังของระบบทีเ่ป็นอยู่โดยอธบิายการก่อรูป การขยายตัวหรือการ

สลายตัวของอารยธรรมที่สําคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สังคม และเทคโนโลยใีนยุคต่างๆ ทัง้นี้เพื่อเป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจถงึการก่อรูปและพัฒนาการของระบบการเมอืง 

และระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบพฤติกรรมของมหาอํานาจทั ้งในอดีตและปัจจุบัน นโยบาย

ตา่งประเทศ ยุทธศาสตร ์ยทุธวธิทีางเศรษฐกจิ การเมอืง และการทหารของชาตมิหาอํานาจ และผลกระทบทีม่ตีอ่

การเมืองโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย 

ตลอดจนวถิชีวีติของปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ 

82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Economics and Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลักษณะความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ความเชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิกับการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาถงึอทิธพิลที่

การเมอืงและเศรษฐกจิมตีอ่กนัและกนัในองคก์ารระหวา่งประเทศทางเศรษฐกจิ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและความ

ขัดแยง้ระหว่างประเทศทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ การลงทุนและการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเชือ่มโยงระหวา่งปัจจัย

ทางเศรษฐกจิกับการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาการพึง่พาซึง่กันและกันและการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ การ

รวมกลุม่บรูณาการทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

82325 ความขดัแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Conflicts and Cooperations 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขัดแยง้และความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ การกอ่กําเนดิ พัฒนาการและผลกระทบของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาพฤตกิรรมความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

การกอ่กําเนดิ ลักษณะ สาเหตขุองการเกดิพฤตกิรรมดังกลา่ว ความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศในมติิ
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และระดับตา่งๆ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ แนวทางแกไ้ขความขัดแยง้ 

และแนวทางสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งประเทศทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหภุาค ี

82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Law and International Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ บทบาท

หนา้ทีข่องสถาบนัทัง้ 2 ทีม่ตีอ่เหตกุารณ์ทางการเมอืงระหวา่งประเทศ ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย

ภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ชใ้นยามสันต ิและในยามสงคราม การเกดิ การ

พัฒนา โครงสรา้งและอํานาจหนา้ที่ บทบาท ความสําเร็จและความลม้เหลวขององค์การระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะองคก์ารสนันบิาตชาต ิองคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารการคา้โลก ตลอดจนองคก์ารระดับภูมภิาคตา่งๆ 

และบทบาทของกฎหมายระหวา่งประเทศในความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

82327 อาเซยีนเบือ้งตน้  6(12-2-0-4) 

 Introduction to ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับกรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค 

ตลอดจนพัฒนาการและผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 กรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมภิาค ตลอดจนภูมิหลัง ความ

เป็นมาในการกอ่ตัง้ และผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

82328 นโยบายสาธารณะในบรบิทโลก 6(12-2-0-4) 

 Public Policies in Global Contexts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบันในมติติ่างๆ ที่

สง่ผลตอ่กจิการระหวา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบัน ในมติติ่างๆ อาท ิสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ 

สงัคม-วฒันธรรม การเมอืง และความมัน่คงทีส่ง่ผลตอ่กจิการระหวา่งประเทศ (international affairs) 

82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี 6(12-2-0-4) 

 International Politics in Asia 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะหเ์หตุการณ์การเมอืงระหวา่งประเทศในรูปแบบต่างๆ ของประเทศใน

เอเชยี ไมว่า่จะเป็นรูปแบบความร่วมมอืหรอืความขดัแยง้ เป็นตน้ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 เหตุการณ์และความสมัพันธใ์นรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชยี ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยี

ตะวันออก และเอเชยีใต ้ตลอดทัง้ความร่วมมอืและความขัดแยง้ในภูมภิาคตา่งๆ ในเอเชยีดว้ยกันเอง และระหวา่ง

ประเทศในเอเชยีกับประเทศภายนอกทีม่ผีลประโยชน์อย่างมากในเอเชยี โดยจะเชือ่มโยงใหเ้ห็นถงึความสัมพันธ์

เหลา่นีท้ีม่ตีอ่ประเทศไทยดว้ย 

82425 ลทัธกิารเมอืงและยทุธศาสตรใ์นการพฒันา 6(12-2-0-4) 

 Political Doctrines and Development Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ และสามารถ

วเิคราะหอ์ทิธพิลของลทัธกิารเมอืงทีม่ตีอ่การกําหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสัมพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ อทิธพิลของลัทธกิารเมอืงต่อ

การกําหนดยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาดา้นตา่งๆ 

ของสงัคมทีกํ่าลงัพัฒนาในการแกปั้ญหา กรณีตวัอยา่งเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม่ลีัทธิ

การเมอืงแตกตา่งกนัตลอดจนพัฒนาการทางแนวคดิในกลุม่ตา่งๆ  

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 6(12-2-0-4) 

 Governments and Politics in Europe and America 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจภูมหิลัง และระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและ

อเมรกิา โดยใหส้ามารถอธบิายสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ามผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองของ

ประเทศเหลา่นัน้ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสรา้ง หนา้ที ่

กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ีผลกระทบต่อระบบการเมืองการ

ปกครองในยุโรปและอเมรกิา ทัง้นี้จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยู่ในระบบการเมอืง

การปกครองตา่งๆ ของประเทศในยโุรปและอเมรกิาดว้ย 

82427 การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก  6(12-2-0-4) 

 Human Development in Global Contexts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคณุภาพชวีติ

ในบรบิทโลกเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงมนุษย ์
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี และวธิีการศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชวีติทัง้ในเชงิกายภาพ 

(physical) และจติวญิญาณ (spiritual) ในบรบิทโลกเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงมนุษย ์(human security) 

82428 ประชาคมอาเซยีนในกจิการระหวา่งประเทศ  6(12-2-0-4) 

 ASEAN Community in International Affairs 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับการสถาปนาประชาคมอาเซียนทางดา้นการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกจิ 

สงัคมและวฒันธรรม รวมถงึเขา้ใจโอกาส ปัญหา อปุสรรค และประเด็นทา้ทายในมติติา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การสถาปนาประชาคมอาเซียนทางดา้นการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ตลอดจนโอกาส ปัญหา อปุสรรค และประเด็นทา้ทายในมติติา่งๆ 

 Prerequisite: นักศกึษาตอ้งสอบผา่นชดุวชิาอาเซยีนเบือ้งตน้ กอ่น 

82429 การระหวา่งประเทศของไทย 6(12-2-0-4) 

 Thailand's Foreign Affairs 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารกําหนดและดําเนนินโยบายตา่งประเทศ และผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกับตา่งประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโยบายตา่งประเทศของไทย

ในสมัยตา่งๆ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมไทย 

83201 การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่                                                                          6 (12-2-0-4) 

 Local Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ในตา่งประเทศและ

ไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น บทบาทรัฐกับการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น 

ความสมัพันธร์ะหวา่งการเมอืงทอ้งถิน่กบัการเมอืงระดบัชาต ิพัฒนาการของการเมอืงทอ้งถิน่ไทย การจัดโครงสรา้ง 

การเมอืงทอ้งถิน่ แนวทางและวธิกีารปกครองทอ้งถิน่ แนวโนม้การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

83202  ความรูท้ ัว่ไปทางกฎหมาย สําหรบันกัรฐัศาสตร ์                                                6 (12-2-0-4) 

 Fundamental Laws for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจพืน้ฐานทางกฎหมายโดยทัว่ไป 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจหลกัเกณฑท์างกฎหมายทีค่วรรูส้าํหรับนักรัฐศาสตร ์

 3.  เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละวนิจิฉัยปัญหาทางกฎหมายสําหรับรัฐศาสตรท์ีเ่กดิขึน้จรงิได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิด และววิัฒนาการของกฎหมาย ประเภท และ

หลักการตีความกฎหมาย การนํากฎหมายไปบังคับใชก้ับประชาชนและสังคมส่วนรวม ตลอดจนกฎหมายที ่         

นักรัฐศาสตร์ควรรู ้เป็นตน้ว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทีด่นิ กฎหมายเกีย่วกับการ

ประกนัสงัคม กฎหมายเกีย่วกบัทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนการไกลเ่กลีย่และการประนอมขอ้พพิาท 

83203  ประชาธปิไตยและกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย                                          6 (12-2-0-4) 

 Democracy and Democratization 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับประชาธปิไตยและกระบวนการพัฒนา

  ประชาธปิไตย 

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัจจัยและรูปแบบของการเปลีย่นผา่นไปสูป่ระชาธปิไตยและ 

  การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัประชาธปิไตย 

 3.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประสบการณ์ของกระบวนการสรา้งประชาธปิไตยในตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย อาท ิ             

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืงและสังคม กระบวนการเปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธปิไตย รูปแบบของการ

เปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธปิไตย และกระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับประชาธปิไตย ตลอดจนประสบการณ์ของ

กระบวนการการสรา้งประชาธปิไตยในตา่งประเทศ 
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