
1 
 

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาการเมอืงการปกครอง 

สาขาวชิารฐัศาสตร ์

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

33207 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลงัสาธารณะ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์และการ

คลงัสาธารณะ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร

การคลงัสาธารณะ 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิ ทฤษฎี หลักการและวธิีการทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์ใชใ้น 

การบรหิารงานภาครัฐ  

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท ของ รัฐบาล

ทางดา้นเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการคลัง  

และงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะห์ 

และจัดท างบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคทางการคลงัและงบประมาณของไทย 
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33311 การบรหิารโครงการ (6 หนว่ยกติ) 

 Project Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกระบวนการบรหิารโครงการ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจ เทคนคิและเครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารโครงการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูจ้ากชดุวชิานี้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารโครงการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิเกีย่วกับการบรหิารโครงการตลอดจนกระบวนการบรหิารโครงการ เทคนคิและเครือ่งมอืใน

การบรหิารโครงการ การจัดท าโครงการ การเขยีนโครงการ การด าเนนิโครงการและการประเมนิผล 

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management in Public Sector 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบ กระบวนการและเทคนิคของ

การบรหิารเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละการใชต้วัแบบในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดับตา่งๆ ได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้างดา้นการบรหิารเชงิกลยุทธไ์ปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารองคก์ารภาครัฐ

ไดใ้นทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การศกึษาและวเิคราะหเ์กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ ตัวแบบและกระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธใ์น

องคก์รภาครัฐ การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธร์ะดับตา่งๆ ในระดับประเทศ ระดับองคก์รภาครัฐ และระดับหนา้ที ่

และฝ่ายตา่งๆ ในองคก์รภาครัฐทีป่ระกอบดว้ยภารกจิ วสิยัทัศน์ ปรัชญา นโยบายและวัตถุประสงค ์การวางแผนกล

ยุทธ ์การวางแผนปฏบิัตกิาร การด าเนินกลยุทธ ์และการก าหนดระบบและวธิกีารต่างๆ ในการควบคุมเชงิกลยุทธ์

รวมทัง้การประเมินผลกลยุทธ์ ทัง้นี้เพื่อใหอ้งค์กรภาครัฐสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสทิธิผลและเกดิ

ประสทิธภิาพสงูสดุภายใตส้ภาวะความไม่แน่นอนและภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน ์

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย (6 หนว่ยกติ) 

 Public Service Administration and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการ และความส าคญัของการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชแ้นวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบรหิารการบรกิารสาธารณะ

และเครอืขา่ย 

 4. เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหา แนวโนม้ แนวทางในการแกปั้ญหาและการพัฒนาการบริหารการบริการ

สาธารณะและเครอืขา่ย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการในการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรกิารสาธารณะและ

เครอืขา่ย การจัดระบบการบรหิารและโครงสรา้งสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

คณุภาพและการปรับปรุงการบรกิาร การสือ่สาร มนุษยสมัพันธแ์ละจรยิธรรมในการบรกิารสาธารณะและเครือข่าย 

การประเมนิผลการบรกิาร ปัญหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทางการพัฒนาการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย 

41463 องคค์วามรูด้า้นกระบวนการยตุธิรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกัธรรมาภบิาล (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Judicial Administration, Human Rights, and Good Governance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมาภบิาล 

 3. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการยุตธิรรมและกฎหมายในชวีติประจ าวัน ประกอบดว้ย แนวคดิ หลักการ ความหมายของการ

บริหารงานยุตธิรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัตแิละพัฒนาการของกระบวนการยุตธิรรมสากล ความรู ้

พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายส าคัญในการด าเนินชีว ิต กฎหมายที่เป็นขอ้บังคับของสังคมและ

ประเทศชาต ิหลกันติธิรรม กระบวนการยตุธิรรมทางเลอืก ปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยตุธิรรม  

 หลกัสทิธมินุษยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย หลกัสทิธมินุษยชน บทบาท

และการพัฒนาของสทิธมินุษยชนระดับสากลและสงัคมไทย มโนทัศน์เกีย่วกับสทิธมินุษยชน นโยบายการพัฒนา

ของรัฐทีส่ง่ผลต่อสทิธมินุษยชน แนวคดิทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรมและความรับผดิชอบทางสังคมของบุคลากร

ภาครัฐ การปฏบิตัตินตามหลกัธรรมาภบิาล ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมในยคุโลกาภวิตัน ์ผลกระทบทางสงัคม และ

แนวทางการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 

80102 หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายความหมาย แนวคดิ และววิัฒนาการของรัฐศาสตร ์ทฤษฎกีารเมอืง 

การเมอืงระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายสถาบัน กระบวนการ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย แนวคดิ ววิัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อ านาจอธปิไตย องคอ์ธปัิตย ์สถาบันและ

กระบวนการทางการเมอืง ระบบ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืงตลอดจนสทิธหินา้ทีข่อง

พลเมอืง ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐกับพลเมอืง การเมอืงระหว่างประเทศ แนวคดิและพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์

ของความคดิและการปฏบิตัใินกรณีของรัฐศาสตรไ์ทย 

80111 หลกัพืน้ฐานการเมอืงการปกครองไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Thai Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับววิัฒนาการและสาระส าคัญของสถาบันและกระบวนการตลอดจนปัญหาของ

การเมอืงการปกครองไทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการและสาระส าคัญของระบบการเมอืงการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง

ของไทย ปัญหาส าคญัๆ ของการเมอืงการปกครองไทยทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 

80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political Institutions and Processes 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการทางการเมอืงไทยของกลุม่ตา่งๆ ทีม่บีทบาททางการเมอืง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถาบันและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ 

ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 

80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหเ้ขา้ใจความคิดเบื้องตน้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ในการวิเคราะห ์

การขยายตวัและการสรา้งฐานอ านาจทางกลุม่การเมอืง และกลุม่เศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยความสมัพันธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ววิฒันาการของกลุม่เศรษฐกจิต่างๆ 

ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธร์ะหว่างกลุม่เศรษฐกจิประเภทต่างๆ 

การสรา้งฐานอ านาจทางเศรษฐกจิของกลุม่การเมอืง และการสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืงของกลุม่เศรษฐกจิใน

สมัยตา่งๆ 

80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Socio-cultural Basis of Thai Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมที่มีผลต่อระบบ กระบวนการและ

พฤตกิรรมทางการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วฒันธรรมและศาสนาทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรม

ทางการเมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

80212 หลกัพืน้ฐานทางรฐัประศาสนศาสตรแ์ละนโยบายสาธารณะ (6 หน่วยกติ)

 Introduction to Public Administration and Policy 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความหมาย แนวคดิ และแนวทางการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย แนวคดิ และแนวทางในการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สารัตถะ 

เทคนิคและกระบวนการในการบรหิารงานภาครัฐ ธรรมาภบิาลในองคก์าร การบริหารงานภาครัฐในกระบวนการ

ประชาธปิไตยและสงัคมการเมอืงสมัยใหม ่ 
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80410 ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อสรุปยอดองค์ความรูท้างรัฐศาสตร์และแขนงวชิาที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ 

อธบิายและท านายปรากฎการณ์ทางการเมอืงไดถู้กตอ้งตามหลักวชิา 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบอาชพีทัง้ใน

ภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความส าคัญและความเป็นวชิาชพีทางรัฐศาสตร์ บทบาทต่างๆ 

ของนักรัฐศาสตร ์

 4. เพื่อใหส้ามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มบีุคลกิภาพและทักษะ

ทางสงัคม มภีาวะผูน้ า และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตแ์นวคดิ องคค์วามรูท้างรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณ์และ

ปัญหาทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในสงัคมไทยและต่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักวชิาการ และเพื่อการ

ประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสทิธภิาพ สามารถประเมนิศักยภาพและสภาพแวดลอ้มและ

ท านายแนวโนม้ในอนาคต การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพ และทักษะทางสังคม มภีาวะผูน้ าทีม่ีประสทิธภิาพ    

และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

81310 ปรชัญาการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 Political Philosophy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวความคดิเกีย่วกบัปรัชญาทางการเมอืงของตะวนัตกและตะวนัออก 

 2. เพือ่น าไปใชอ้ธบิายวเิคราะหถ์งึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในปัจจบุนัได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิของตะวันตก ตัง้แตยุ่คโบราณจนถงึปัจจุบัน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปรัชญาทางการเมอืงของเพลโต 

อรสิโตเตลิ ปรัชญาการเมอืงสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์รุสโซ มองเตสกเิออ เบนธัม 

เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์แนวความคดิทีส่ าคัญๆ เกีย่วกบัอ านาจอธปิไตย สญัญา สงัคม เสรนียิม และสงัคมนยิม ปรัชญา

การเมอืงของตะวันออก เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงต่างๆ ในยุคปัจจุบัน 

และแนวคดิทางการเมอืง 

81311 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Methods of Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายถงึววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพในการศกึษารัฐศาสตรต์ลอดจนแนวทาง

การศกึษาวเิคราะหท์ีส่ าคญัเกีย่วกบัรัฐ สถาบนัทางการเมอืง เป็นตน้ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณ ยุคหลัง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง ยุคพฤตกิรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเนน้เนื้อหาสาระและแนวทางศกึษาวเิคราะห์ที่

ส าคัญๆ เกีย่วกับรัฐ สถาบันทางการเมอืง อ านาจ กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง หลัก

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ซึง่รวมถงึววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษา อทิธพิลระบบเศรษฐกจิทีม่ี

ผลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงความสัมพันธร์ะหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์สาขาอืน่ๆ ทัง้นี้โดยจะศกึษา

ววิฒันาการ ขอบขา่ย และสถานภาพของรัฐศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 

81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 An Introduction to Political Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ปรัชญาของศาสตร ์ตลอดจนวธิกีารแสวงหาความรูท้างรัฐศาสตรไ์ด ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐศาสตร์ทัง้เชงิคุณภาพและปรมิาณมาใชใ้นการวจัิยทาง

รัฐศาสตรข์องไทยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาอปุสรรคของการวจิัยรัฐศาสตรไ์ทยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของศาสตรแ์ละปรัชญาของรัฐศาสตร ์วธิกีารแสวงหาความรูแ้ละขอบขา่ยของการวจิัยทางรัฐศาสตร์ 

กรอบแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร ์การวจัิยทางรัฐศาสตรเ์ชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ กระบวนการ

ขัน้ตอนของการวจิัยทางรัฐศาสตร ์ปัญหาอปุสรรคและทศิทางของการวจิัยรัฐศาสตรไ์ทย 

81427 กฎหมายอาญา ส าหรบัรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศึกษามีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญาภาคบทบญัญัต ิภาคความผดิครบทกุลกัษณะ รวมทัง้ภาคลหโุทษ 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายได ้

อยา่งถกูตอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าดว้ยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา  

การพยายามกระท าความผดิ ตัวการและผูม้สีว่นในการกระท าความผดิ การกระท าความผดิหลายบทหรือหลายกระทง 

การกระท าความผดิอกี อายคุวามอาญา การก าหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัตทิีใ่ชแ้กค่วามผดิลหโุทษ และ

ความผดิทางอาญาแตล่ะลักษณะตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกับการปกครอง 

ความผดิเกีย่วกบัชวีติ ร่างกายและทรัพย ์ตลอดถงึความผดิลหโุทษฯลฯ ครบทกุลกัษณะความผดิ 
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81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรบัรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Procedure and Evidence for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการด าเนินคดอีาญาและกฎหมายวธิีพิจารณาความ

อาญาในชัน้พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ พนักงาน สอบสวน พนักงานอยัการและศาล 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลกัฐานในคดอีาญา 

3. เพื่อใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการวนิิจฉัยปัญหา ขอ้เท็จจริงหรือกฎหมาย  

ทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาตัง้แต่หลักพื้นฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอัยการและศาล  

การสบืสวนสอบสวนคดอีาญา มาตรการบงัคับทางอาญา วธิปีฏบิตัติามมาตรการบังคับทางอาญา อ านาจสัง่คดขีอง

พนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชัน้ตน้  

วธิพีจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอทุธรณ์และฎกีา การบงัคบัคดตีามค าพพิากษา การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ 

และคา่ธรรมเนยีมศาล พยานหลกัฐานไดแ้ก ่พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานวตัถ ุและผูช้ านาญพเิศษ 

82201 หลกัพืน้ฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to International Relations 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการเมอืงระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐต่างๆ และการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนเขา้ใจทีม่าของสาเหตุของสงคราม ความขัดแยง้ 

องค์การและวิธีการที่จะขจัดหรือหาทางออกใหก้ับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดา้น

ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศดว้ย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเมอืงระหวา่งประเทศทีส่ าคัญตา่งๆ ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนนิความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐต่างๆ 

เชน่ ปัจจัยแห่งอ านาจของชาต ิผลประโยชน์ของชาต ิดลุแห่งอ านาจ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนด และวธิกีาร

ด าเนินนโยบายต่างประเทศ สาเหตุของสงครามและความขัดแยง้ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและ

กฎหมายระหวา่งประเทศในการเมอืงระหวา่งประเทศ รูปแบบของการเมอืงระหวา่งประเทศตัง้แตห่ลังสงครามโลก

ครัง้ทีส่อง โดยน าเอาทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศทีส่ าคัญๆ มาประกอบการอธบิาย 

82202 การเมอืงเปรยีบเทยีบ (6 หน่วยกติ)

 Comparative Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทั ้งในดา้นรูปแบบ โครงสรา้ง 

กระบวนการ และพัฒนาทางการเมอืงในภมูภิาคตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบ โครงสรา้ง กระบวนการ และพัฒนาการทางการเมอืง

ในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 
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82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Asia 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึภูมหิลังของระบบการเมอืงการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชยี ใน

เรือ่งโครงสรา้งหนา้ที ่กระบวนการ นโยบายทางการเมอืงของประเทศเหลา่นัน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวันออก เอเชยี

ตะวันตก และเอเชยีใต ้โครงสรา้ง-หนา้ที ่กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและ

สังคมทีม่ผีลต่อระบบการเมอืงการ ปกครองในเอเชยี ทัง้นี้ จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมือง     

ทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ ของประเทศเอเชยีดว้ย 

82327 อาเซยีนเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับกรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมภิาค 

ตลอดจนพัฒนาการและผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมภิาค ตลอดจนภูมหิลัง ความ

เป็นมาในการกอ่ตัง้ และผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Europe and America 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจภูมหิลัง และระบบการเมอืงการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิา 

โดยใหส้ามารถอธบิายสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ามผีลกระทบต่อระบบการเมอืงการปกครองของประเทศ

เหลา่นัน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสรา้ง หนา้ที่ 

กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืง       การ

ปกครองในยุโรปและอเมรกิา ทัง้นี้จะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยู่ในระบบการเมือง

การปกครองตา่งๆ ของประเทศในยโุรปและอเมรกิาดว้ย 

83201 การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Local Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ในต่างประเทศ

และไทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการเมืองและการปกครองทอ้งถิน่ บทบาทรัฐกับการเมืองและการปกครองทอ้งถิ่น 

ความสมัพันธร์ะหวา่งการเมอืงทอ้งถิน่กบัการเมอืงระดบัชาต ิพัฒนาการของการเมอืงทอ้งถิน่ไทย การจัดโครงสรา้ง 

การเมอืงทอ้งถิน่ แนวทางและวธิกีารปกครองทอ้งถิน่ แนวโนม้การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย 

83202 ความรูท้ ัว่ไปทางกฎหมาย ส าหรบัรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental Laws for Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจพืน้ฐานทางกฎหมายโดยทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจหลกัเกณฑท์างกฎหมายทีค่วรรูส้ าหรับนักรัฐศาสตร ์

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปประยกุตใ์ชแ้ละวนิจิฉัยปัญหาทางกฎหมายส าหรับรัฐศาสตรท์ีเ่กดิขึน้จรงิได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ลักษณะของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกดิ และววิัฒนาการของกฎหมาย ประเภท และ

หลักการตีความกฎหมาย การน ากฎหมายไปบังคับใชก้ับประชาชนและสังคมส่วนรวม ตลอดจนกฎหมาย 

ทีนั่กรัฐศาสตร์ควรรู ้ เป็นตน้ว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทีด่นิ กฎหมายเกี่ยวกับ 

การประกนัสงัคม กฎหมายเกีย่วกบัทรัพยส์นิทางปัญญา ตลอดจนการไกลเ่กลีย่และการประนอมขอ้พพิาท 

83203 ประชาธปิไตยและกระบวนการพฒันาประชาธปิไตย (6 หนว่ยกติ) 

 Democracy and Democratization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับประชาธปิไตยและกระบวนการพัฒนา

ประชาธปิไตย 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับปัจจัยและรูปแบบของการเปลีย่นผ่านไปสู่ประชาธปิไตยและ  

การสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัประชาธปิไตย 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประสบการณ์ของกระบวนการสรา้งประชาธปิไตยในตา่งประเทศ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย อาทิ  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมืองและสังคม กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย รูปแบบของ 

การเปลีย่นผ่านไปสูป่ระชาธปิไตย และกระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับประชาธปิไตย ตลอดจนประสบการณ์

ของกระบวนการการสรา้งประชาธปิไตยในตา่งประเทศ 
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