สาขาวิชารัฐศาสตร (454xxx)
คําอธิบายรายวิชา
454111 รัฐศาสตรเบือ้ งตน (Introduction to Political Science)
3(3-0)
ขอบขายและแนวคิดสําคัญทางรัฐศาสตร สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการ
เมือง รูปแบบการปกครอง อุดมการณทางการเมือง ทัศนคติและอัตรกิริยาทางการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการบริหารรัฐกิจ
454211 การเมืองและการปกครองของไทย (Thai Politics and Government)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของการเมืองและการปกครองของไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมืองและการ
ปกครองของไทย ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาประชาธิปไตย
3(3-0)
454212 ทฤษฎีการเมือง (Political Theory)
พื้นฐาน : 454111
ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธีคนสําคัญตั้งแตสมัยกรีก ถึงคริสตศตวรรษที่ 19
ทฤษฎีการเมืองที่สําคัญ
454213 การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Government)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
หลักการและวิธีการในการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบอํานาจ สถาบัน วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
454311 การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0)
(Politics and Government of The United States)
พื้นฐาน : 454111
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกาจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทางการเมือง
รัฐบาลกลางและมลรัฐการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
454312 การเมืองและการปกครองของสหภาพโซเวียต)
3(3-0)
(Politics and Government of Union Russia)
ระบบการเมืองและหลักลัทธิคอมมิวนิสตหลังการปฏิวตั ิ ค.ศ.1917 จนกระทั่งถึงตน
ทศวรรษ 1990 กําเนิดและพัฒนาของระบบพรรคและรัฐ กระบวนการทางการเมืองและการบริหาร
จนกระทั่งระบบโซเวียตลมสลายใน ค.ศ.1991 ปญหาทางการเมืองของรัสเซียในปจจุบัน
454313 การเมืองและการปกครองญี่ปุน
3(3-0)
(Politics and Government of Japan)

พื้นฐาน : 454111
การเมืองและการปกครองของญี่ปุนจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทางการเมือง ผลกระทบ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางประเทศ
ของญี่ปุน
454314 การเมืองและการปกครองจีน (Politics and Government of China)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
การเมืองและการปกครองของจีนจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทางการเมืองและเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมจีนที่กระทบตอพฤติกรรมทางการเมือง ปญหาของรัฐบาลจีนในปจจุบัน ความสัมพันธระหวาง
ประเทศของจีน
454315 การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร
3(3-0)
(Politics and Government of the United Kingdom)
พื้นฐาน : 454111
แนวคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมืองที่เอื้ออํานวยใหเกิดพัฒนาการของระบบเสรี
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การปรับเปลี่ยนของระบอบประชาธิปไตยในปลายคริสตศตวรรษที่ 20 และ
ตนคริสตศตวรรษที่ 21
454316 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
(Politics and Government of Southeast Asia)
พื้นฐาน : 454111
ปจจัยที่มีผลตอการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พัฒนาการทางการเมือง
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคทางการเมือง
454317 การเมืองและการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง
3(3-0)
(Politics and Government of the Middle Eastern Countries)
พื้นฐาน : 454111
การเมือง การปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง เศรษฐกิจการเมืองของตะวันออก
กลางและกลุมประเทศผูสงน้าํ มันเปนสินคาออก บทบาทของประเทศมหาอํานาจในตะวันออกกลาง
การเมืองของประเทศอาหรับและอิสราเอล
454411 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง (Political Parties and Election)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
ความหมายของพรรคการเมือง หนาที่ของพรรคการเมืองในระบบการเมือง การกําเนิดและ
การเสื่อมสลายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตรและ
สังคมนิยม การพัฒนาพรรคการเมือง วิธีการศึกษาพรรคการเมืองในปจจุบัน
454412 การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา (Politics in Developing Countries)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
2

ความหมายของคําวาประเทศกําลังพัฒนา วิวัฒนาการของการศึกษาการเมืองของประเทศ
กําลังพัฒนา กรอบแนวคิดสําคัญที่ใชศึกษาการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา ขอบกพรองของแตละกรอบ
แนวคิด สถาบันทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
454413 ชนชั้นนําทางการเมือง (Politics Elite)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นนําทางการเมือง การผลัดเปลีย่ นหมุดเวียนของชนชั้นนํา ลักษณะ
ของกลุมชนชัน้ นําในประเทศกําลังพัฒนา ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเสมอภาคของผูนํา
การโตแยงระหวางทฤษฎีชนชั้นนํากับประชาธิปไตย
454414 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม (Modern Political Change)
3(3-0)
พื้นฐาน ; 454111
การทําใหทันสมัย การปฏิรูปและการปฏิวัตใิ นฐานะที่เปนรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองสมัยใหม ความสัมพันธระหวางการเกิดของสังคมอุตสาหกรรมและการเมืองแบบมวลชน
ขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และการเติบโตของประชาธิปไตยกึ่งทางตรง
454491 วิธีการวิจยั ทางรัฐศาสตร (Research Methods in Political Science)
3(3-0)
พื้นฐาน : 454111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ
การวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
454496 เรื่องเฉพาะทางปกครอง (Selected Topics in Government)
3(3-0)
เรื่องเฉพาะทางปกครองในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
454497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการเมืองและการปกครองในระดับปริญญาตรี
454498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2
การศึกษาคนควาทางการเมืองและการปกครองระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน

3

