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หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

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 การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์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 

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลางสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนทีเ่ป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจนีกลาง การถอดเสยีงอา่นดว้ยสทัอักษรภาษาจนีกลางระบบฮั่นอีว่ ์พนิอนิ (Hànyǔ Pīnyīn) 

ค าศัพทพ์ืน้ฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรูฝึ้กเขยีน

ตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 
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10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล ค าศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพื่อการ

สือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

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 
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80111 หลกัพืน้ฐานการเมอืงการปกครองไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Thai Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับววิัฒนาการและสาระส าคัญของสถาบันและกระบวนการตลอดจนปัญหาของ

การเมอืงการปกครองไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการและสาระส าคัญของระบบการเมอืงการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง

ของไทย ปัญหาส าคญัๆ ของการเมอืงการปกครองไทยทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 

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 ่ 

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

ปัญหาทางการเมืองทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในสังคมไทยและต่างประเทศไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลักวชิาการ และเพื่อ     

การประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถประเมนิศักยภาพและสภาพแวดลอ้มและ

ท านายแนวโนม้ในอนาคต การพัฒนาตนเองใหม้ีบุคลกิภาพ และทักษะทางสังคม มภีาวะผูน้ าทีม่ีประสทิธภิาพ    

และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 
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81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 An Introduction to Political Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ปรัชญาของศาสตร ์ตลอดจนวธิกีารแสวงหาความรูท้างรัฐศาสตรไ์ด ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐศาสตร์ทัง้เชงิคุณภาพและปรมิาณมาใชใ้นการวจัิยทาง

รัฐศาสตรข์องไทยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาอปุสรรคของการวจิัยรัฐศาสตรไ์ทยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์ วธิีการแสวงหาความรูแ้ละขอบข่ายของการวจิัยทาง

รัฐศาสตร์ กรอบแนวคดิทฤษฎีทีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร์ การวจัิยทางรัฐศาสตร์เชงิคุณภาพและเชงิปริมาณ 

กระบวนการขัน้ตอนของการวจิัยทางรัฐศาสตร ์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 ตัวการและผูม้ีส่วนในการกระท าความผดิ การกระท าความผดิหลายบทหรือหลาย

กระทง การกระท าความผดิอกี อายุความอาญา การก าหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัตทิีใ่ชแ้ก่ความผดิลหุ

โทษ และความผดิทางอาญาแตล่ะลักษณะตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกับ

การปกครอง ความผดิเกีย่วกบัชวีติ ร่างกายและทรัพย ์ตลอดถงึความผดิลหโุทษฯลฯ ครบทกุลกัษณะความผดิ 

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 ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

ศกึษาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตัง้แต่หลักพื้นฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา 1 หลักทั่วไป อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอัยการและศาล การสบืสวน

สอบสวนคดอีาญา มาตรการบังคับทางอาญา วธิปีฏบิัตติามมาตรการบังคับทางอาญา อ านาจสัง่คดขีองพนักงาน

อัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วธิีพิจารณาคดีอาญาในศาลชัน้ตน้ วธิีพิจารณา

คดอีาญาในชัน้ศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดตีามค าพิพากษา การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ และ

คา่ธรรมเนยีมศาล 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 ์

 เพื่อใหม้ีความรู เ้กี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาเปรียบเทียบทั ้งในดา้นรูปแบบ โครงสรา้ง 

กระบวนการ และพัฒนาทางการเมอืงในภมูภิาคตา่งๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบ โครงสรา้ง กระบวนการ และพัฒนาการทางการเมอืง

ในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

82227 ความคดิทางการเมอืงและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Political and Social Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความคดิทางการเมืองและสังคมของนักคดิทัง้ตะวันออกและตะวันตกซึง่เป็น

พืน้ฐานในการอธบิายปรากฎการณ์และเสนอทางเลอืกทางการเมอืงและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สารัตถะความคดิทางการเมอืงและสงัคมของนักคดิตะวันออกและตะวันตกซึง่เป็นพืน้ฐานในการอธบิาย

ปรากฎการณ์และเสนอทางเลอืกทางการเมอืงและสงัคมทัง้ภายในและภายนอก 
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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 

82322 สงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 World Society 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งของโลกปัจจุบัน ภูมหิลังของระบบทีเ่ป็นอยู่เพือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจ

การก่อรูป และพัฒนาการของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกจิแบบต่างๆ ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบัน พฤตกิรรมทาง

การเมอืงของประเทศมหาอ านาจทีม่ผีลกระทบตอ่การเมอืงโลก กระแสโลกาภวิตัน์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งของโลกปัจจุบัน และภูมหิลังของระบบที่เป็นอยู่โดยอธิบายการก่อรูป การขยายตัวหรือ 

การสลายตัวของอารยธรรมทีส่ าคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และเทคโนโลยใีนยคุตา่งๆ ทัง้นีเ้พือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจถงึการกอ่รูปและพัฒนาการของระบบการเมอืง และ

ระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบพฤตกิรรมของมหาอ านาจทัง้ในอดตีและปัจจุบัน นโยบายตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร ์ยุทธวธิทีางเศรษฐกจิ การเมอืง และการทหารของชาตมิหาอ านาจ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงโลก 

พัฒนาการของกระแสโลกาภวิตันท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นไปของสงัคมโลกและสงัคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของ

ปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ 

82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics and Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลกัษณะความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิระหว่างประเทศ ความเชือ่มโยงระหว่างเศรษฐกจิกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพจิารณาถงึอทิธพิล 

ทีก่ารเมอืงและเศรษฐกจิมตีอ่กนัและกนัในองคก์ารระหวา่งประเทศทางเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและความ

ขัดแยง้ระหวา่งประเทศทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ การลงทนุและการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเชือ่มโยงระหวา่งปัจจัย

ทางเศรษฐกจิกับการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาการพึง่พาซึง่กันและกันและการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ การ

รวมกลุม่บรูณาการทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 
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82325 ความขดัแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Conflicts and Cooperations 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขัดแยง้และความร่วมมอื

ระหวา่งประเทศ การกอ่ก าเนดิ พัฒนาการและผลกระทบของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาพฤตกิรรมความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

การกอ่ก าเนดิ ลักษณะ สาเหตขุองการเกดิพฤตกิรรมดังกลา่ว ความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศในมติิ

และระดับตา่งๆ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ แนวทางแกไ้ขความขัดแยง้ 

และแนวทางสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งประเทศทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหภุาค ี

82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Law and International Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีม่าของกฎหมายระหว่างประเทศ และองคก์ารระหว่างประเทศ บทบาท

หนา้ทีข่องสถาบนัทัง้ 2 ทีม่ตีอ่เหตกุารณ์ทางการเมอืงระหวา่งประเทศ ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทีม่าของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสัมพันธร์ะหว่างกฎหมาย

ภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ชใ้นยามสันต ิและในยามสงคราม การเกดิ การ

พัฒนา โครงสรา้งและอ านาจหนา้ที ่บทบาท ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะ

องคก์ารสนันบิาตชาต ิองคก์ารสหประชาชาต ิองคก์ารการคา้โลก ตลอดจนองคก์ารระดับภมูภิาคตา่งๆ และบทบาท

ของกฎหมายระหวา่งประเทศในความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

82327 อาเซยีนเบือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to ASEAN 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับกรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมภิาค 

ตลอดจนพัฒนาการและผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กรอบแนวคดิและเหตุผลว่าดว้ยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมภิาค ตลอดจนภูมหิลัง ความ

เป็นมาในการกอ่ตัง้ และผลงานของสมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้

82328 นโยบายสาธารณะในบรบิทโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Public Policies in Global Contexts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบันในมติติา่งๆ ที่

สง่ผลตอ่กจิการระหวา่งประเทศ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบัน ในมติติา่งๆ อาท ิสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ 

สงัคม-วฒันธรรม การเมอืง และความมั่นคงทีส่ง่ผลตอ่กจิการระหวา่งประเทศ (international affairs) 
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82329 การทตูและนโยบายตา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Diplomacy and Foreign Policy 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทตูและนโยบายตา่งประเทศ ทัง้ในอดตีและปัจจบุนั 

 ค าอธบิายชดุวชิา 

 พัฒนาการทางการทูตตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันตลอดจนแนวคดิ ทฤษฎ ีการก าหนดและการตัดสนิใจ

นโยบายตา่งประเทศทีม่ผีลตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

82425 ลทัธกิารเมอืงและยทุธศาสตรใ์นการพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

 Political Doctrines and Development Strategies 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ และสามารถ

วเิคราะหอ์ทิธพิลของลทัธกิารเมอืงทีม่ตีอ่การก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกับยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ อทิธพิลของลัทธกิารเมืองต่อ

การก าหนดยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาดา้นต่างๆ 

ของสงัคมทีก่ าลังพัฒนาในการแกปั้ญหา กรณีตัวอย่างเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม่ลีทัธิ

การเมอืงแตกตา่งกนัตลอดจนพัฒนาการทางแนวคดิในกลุม่ตา่งๆ  

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Europe and America 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจภูมหิลัง และระบบการเมอืงการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมรกิา 

โดยใหส้ามารถอธบิายสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมทีม่ามผีลกระทบต่อระบบการเมอืงการปกครองของประเทศ

เหลา่นัน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสรา้ง หนา้ที่ 

กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบการเมือง  

การปกครองในยุโรปและอเมริกา ทัง้นี้จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่ในระบบ

การเมอืงการปกครองตา่งๆ ของประเทศในยโุรปและอเมรกิาดว้ย 

82427 การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Development in Global Contexts 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคณุภาพชวีติ

ในบรบิทโลกเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงมนุษย ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และคุณภาพชวีติทัง้ในเชงิกายภาพ 

(physical) และจติวญิญาณ (spiritual) ในบรบิทโลกเพือ่ใหเ้กดิความมั่นคงมนุษย ์(human security) 
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82429 การระหวา่งประเทศของไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand's Foreign Affairs 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารก าหนดและด าเนนินโยบายตา่งประเทศ และผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสัมพันธร์ะหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการก าหนดนโยบายต่างประเทศของ

ไทยในสมัยตา่งๆ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมไทย 
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