
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

1.   หมวดศึกษาทัว่ไป 
100-110            พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                                       3(3-0-6) 
                         Fundamentals  of  Mathematics 

ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ์การอา้ง
เหตุผล  ววิฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 
100-111              สถิติเบือ้งต้น                                                                                                       3(3-0-6) 

Introduction to Statistics 
ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและ

การกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจง
ของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 
100-113           วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                       3(3-0-6) 

General   Sciences 
ศึกษาหลกัการและววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัการด าเนินชีวิต  เนน้

การใชว้ทิยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววทิยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 

100-117  ความน่าจะเป็นและสถิติ           3(3-0-6) 
Probability  and  Statistics 

ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่ม
ตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  
และการวเิคราะห์ความถ่ี  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 
100-119  พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                       3(2-2-5) 

Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                            
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยุกต์ใชง้านเวิร์ด  องคป์ระกอบและระบบของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  การ
ประมวลผลขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



 

 

 

100-120  มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                              3(3-0-6) 
Man and Environment 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต 
รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของ
ส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ และการจดัการ
องคก์รสีเขียว 

100-128  ชีวติกบัพลงังาน                                                      3(3-0-6) 
Life and  Energy    

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            ของพลงังานท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน
ลม พลงังานน ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 
100-129   ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่                                 3(2-2-5) 

Life and  Modern  Technology 
ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยีทาง

จีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์
 
100-133  อารยธรรมไทย                                                                                             3(3-0-6) 

Thai   Civilization 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและ การสถาปนาอ านาจของชน

ชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชัด   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นต้นมา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยั
รัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
100-134  อารยธรรมตะวนัตก           3(3-0-6) 

Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การ

วิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรม
ตะวนัออก  ผลกระทบต่อ การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 



 

 

 

100-135  มนุษย์กบัศิลปะ                                                                                     3(3-0-6) 
Man and Art 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและ
ประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ท่ีมีอิทธิพลต่อววิฒันาการทางศิลปกรรมในยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
100-136  มนุษย์กบัดนตรี                                                                                                        3(3-0-6) 

Man  and Music 
ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  

ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 
 
100-138  ดนตรีไทย              3(2-2-5) 

Thai Music 
ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี

ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 
100-140  จิตวทิยาทัว่ไป            3(3-0-6) 

General  Psychology   
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวทิยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์

การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  
และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอน
ท่ีทนัสมยั 
 
100-141  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                             3(3-0-6) 

Introduction to Laws 
ศึกษาวิว ัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย         ท่ีส าคัญ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่าง
กฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะ
ต่าง ๆ 
 
 
 
 



 

 

 

100-142  หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                        3(3-0-6) 
Principles of Political Science 

ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่ม
ผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 
100-143  การเมืองและการปกครองไทย                                                                                3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั  บริหารและ

ตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
100-144  หลกัเศรษฐศาสตร์           3(3-0-6) 

Principles  of  Economics  
ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค ์ 

อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงั
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 
100-147  ลลีาศ             1(0-2-1) 

Social Dance       
ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ความเป็นมาของลีลาศ ฝึก

ทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  
 
100-148  มนุษย์กบัสังคม                                                                                                3(3-0-6) 

Man and Society 
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ

มนุษยก์บัสังคม   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 

 
 
 
 

 



 

 

 

100-149  การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                       3(3-0-6) 
Politics  and  Economy  in  Society 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการ
เพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 
100-150  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร                                                                              3(2-2-5) 

Thai Language for Communication 
ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวธีิการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  การพูดการอ่านและการ

เขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 

100-151  ภาษาองักฤษ 1                                                                                                         3(2-2-5) 
English I 

ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  
สามารถเขียนขอ้มูลสั้ น ๆ เพื่อบรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้ 

 
100-152  ภาษาองักฤษ 2                                                                                                         3(2-2-5) 

English  II  
วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1  

ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถน าบทเรียนไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้ บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผล
หรืออธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้
 
100-154  ภาษาจีน 1             3(2-2-5) 

Chinese I 
ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ใหถู้กตอ้งชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธี

เขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใช้
ในชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

 
 
 

 



 

 

 

100-155  พฒันาการอ่านภาษาไทย            3(2-2-5) 
Reading Development in Thai 

ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพไดแ้ก่ การอ่านจบัใจความ การอ่านวิเคราะห์ การ
ตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์างๆ 
 
100-157   การฝึกพูดภาษาไทย                                                                                                3(2-2-5) 
                           Thai  Speech    

ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเน้นฝึกทกัษะการพูดแบบต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ี
ถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวติ 
 
100-158  ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                          3(3-0-6) 

General   Philosophy 
ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      ทั้ง

ปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการ
ประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   
100-160  ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา           2(1-2-3) 

Study  Skills in Higher Education 
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เป้าหมายในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้

ชั้นเรียน วธีิการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิค
การเขียนและการจดบันทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวธีิการท าขอ้สอบ 
 
100-165  การคิดวเิคราะห์                                                                                                     3(3-0-6) 

Critical  Thinking 
ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการ

คิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน้นพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา                 การเผชิญสถานการณ์  การคิด
วิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอองค์ความรู้ท่ี
เป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 
 

 



 

 

 

100-166  อาเซียนศึกษา                                                                                                 3(3-0-6) 
ASEAN  Studies  

ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง
ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์             2(1-2-3) 

Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์ของมหาวิทยาลยั    กระบวนการพฒันา

ตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษา
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงคไ์ปประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   
100-168  หาดใหญ่ศึกษา               2(1-2-3) 

Hatyai  Studies  
ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้น
สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
 
100-169  การคิดเชิงสร้างสรรค์              3(3-0-6) 

Creative  Thinking      
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค ์
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงสร้างสรรค ์การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 
100-170  ความปลอดภัยในชีวติ             2(2-0-4) 

Safety for Life  
ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  

การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  
เทคนิควธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 
 
 



 

 

 

100-171  กฬีาและนันทนาการ                                 1(0-2-1) 
Sports and Recreation 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง การเป็นผูน้ าทางกีฬา
และนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐาน
ต่าง 
 
100-172  ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย          3(3-0-6) 

Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ี

เป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทางสังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้น
พฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก   
การมีระเบียบวนิยัในตนเอง  ความสุจริต  เป็นตน้  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ าในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
100-173  สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า                    1(0-2-1)                   

Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใช้

หอ้งสมุด การรวบรวมขอ้มูลและการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
100-174  วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน          3(3-0-6) 

Science and Global Warming  
ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง 

ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ี ดีต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะ
โลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 
100-175     หลกัฟิสิกส์           3(3-0-6) 
  Principles of Physics 

ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตรกลศาสตร์ของไหลไฟฟ้า
และแม่เหล็ก 
 
100-200  พหุวฒันธรรม               3(3-0-6) 

Multiculturalism   
ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก 

วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมท้องถ่ินใต้ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์



 

 

 

100-231  ชีวติกบัวรรณกรรม            3(3-0-6) 
Life  and  Literature 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   บทกวี  บทละคร และ
งานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรม
และรัก การอ่าน 

 
100-240  เศรษฐกจิพอเพยีง                   3(3-0-6) 

Sufficiency  Economy            
ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  

บูรณาการกบัวถีิชีวติ ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน                         การประกอบการขนาดยอ่ม 
ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
100-241  ภูมิปัญญาท้องถิ่น           3(3-0-6) 

Local Wisdom 
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติ

ตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม
และส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี                      เพื่อประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดคุณค่า
ต่อการด าเนินชีวติ 

 
100-242  สันติศึกษา             3(3-0-6) 

Peace  Studies   
ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคัญเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขัดแยง้และความรุนแรงใน

ครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้   ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 
100-245  การปรับตัวทางสังคม            2(1-2-3) 

Social  Adjustment   
วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 

ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน 
ครองคน ครองงาน  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  
การท างานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสห
กิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 

 



 

 

 

100-252  ภาษาองักฤษเพือ่วชิาการเฉพาะด้าน          3(2-2-5) 
English for Academic Purpose  

ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการเขียนและการ
พูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
การพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 
100-253  ภาษาจีน 2                                                         3(2-2-5) 

Chinese II   
วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1 

ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์
และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และ
ตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 
100-300  ภาษามลายู 1              3(2-2-5) 

Malay  I 
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายจูาก

ค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   
 
100-301  ภาษามลายู 2             3(2-2-5) 
   Malay  II 
วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1 

ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้
ภาษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
100-302  ภาษาญีปุ่่น  1             3(2-2-5) 

Japanese  I  
ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยค

พื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  

 
 
 
 

 



 

 

 

100-303  ภาษาญีปุ่่น  2             3(2-2-5) 
Japanese II  

วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1 
ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผ่านทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอ่าน 

ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และ
อกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 
100-304  ภาษาเกาหล ี1             3(2-2-5) 

Korean I   
ศึกษาค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนา

ตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 
100-305  ภาษาเกาหล ี2              3(2-2-5) 

Korean II   
วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1 

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 
100-306  ภาษาเขมร  1             3(2-2-5) 

Khmer  I  
ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูป

ประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
100-307  ภาษาเขมร  2            3(2-2-5) 
     Khmer  II 
วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1 

ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ 
การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  
 
100-308  ภาษาพม่า 1             3(2-2-5) 

Myanmar  I   
ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน

เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      สั้ น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได ้



 

 

 

100-309  ภาษาพม่า 2             3(2-2-5) 
Myanmar  II   

วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1  
ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ 

การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  
 

100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1            3(2-2-5) 
Tagalog  I     

ศึกษาค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั โดยสนทนา
ตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 
100-311  ภาษาตากาลอ็ก 2            3(2-2-5) 

Tagalog  II     
วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 

ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น 
การติดต่อธุรกิจ    

 
100-353  การสนทนาภาษาองักฤษ            3(2-2-5) 

English  Conversation 
ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และศึกษาส านวนการพูดในสถานการณ์

ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 
100-354  ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ             3(2-2-5) 

English for Business   
ศึกษาค าศพัท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการทางธุรกิจ การอ่าน

ขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกนัในส านักงาน การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงก าหนดการและการนัดหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ   

 
100-355  การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                     3(2-2-5) 

Reading  Development  in  English  
ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่าน

เพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 



 

 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
401-101  หลกัรัฐศาสตร์            3(3-0-6) 

Principles of Political Science 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อ านาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบ

ต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง สถาบนัทาง การเมือง รัฐธรรมนูญ 
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง วฒันธรรม ทางการเมือง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
401-102  การเมืองการปกครองไทย           3(3-0-6) 

Thai Politics and Goverment 
ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สภานิติบญัญติั บริหารและตุลา

การ การปกครองส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ินตลอดจนการเคล่ือนไหวทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลงัการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
401-204  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพนัธ์ระหว่างแนวการศึกษากบั วิวฒันาการ

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมยัใหม่ จนถึงปัจจุบนั ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศก่อน 
และหลงัสงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 
 
401-222  ระบบประชาธิปไตยเปรียบเทยีบ           3(3-0-6) 

Comparative Democratic Regimes 
 ศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยท่ีส าคญั โดยเนน้กระบวนการการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถาบนัและกระบวนการ 
 

401-223  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง          3(3-0-6) 
Political Econom ic Theory 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมยัใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซ่ึงสัมพนัธ์ต่อการก่อตวัของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมยัใหม่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดกบัสังคม ตวัอยา่งงานของนกั  
ปรัชญาและนกัทฤษฎีท่ีส าคญัในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มความคิดสามแบบคือ เสรีนิยม อนุรักษนิ์ยม และ สังคมนิยม 
 
 
 
 



 

 

 

401-224  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง        3(3-0-6) 
Political Parties, Interest Groups and Election 

ศึกษาลกัษณะและความส าคญัของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์การจ าแนกระบบพรรค การเมืองต่าง ๆ 
บทบาทพรรคการเมืองในสังคม กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์กบัรัฐบาลและประชาชน รวมทั้งระบบการเลือกตั้ง การแบ่งเขต และการบริหารการเลือกตั้ง 
 
401-226  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง         3(3-0-6) 

Constitution and Political Institutions 
ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ ความสัมพนัธ์ของ

รัฐธรรมนูญกับสถาบนัทางการเมือง รูปแบบของระบบรัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง รวมทั้ง ปรัชญาของ
แนวความคิดต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ 
 
401-227  ปรัชญาการเมือง            3(3-0-6) 

Political Philosophy 
ศึกษาเก่ียวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง เช่น โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล 

ปรัชญาการเมืองสมยัโรมนักบัสมยักลาง สมยัใหม่ เช่น มาเคียเวลล่ี ฮอบส์ ล็อก รุสโซ่ มาร์กซ์  เลนิน และปรัชญาการเมือง
ตะวนัออก เช่น พุทธ อิสลาม ขงจ้ือ เป็นตน้ 

 
401-228  การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค         3(3-0-6) 

Local and Regional Politics and Governments 
ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค กระบวนการทางการปกครองของไทยจาก

แง่มุมของกฎหมายและสถาบนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน กระบวนการพฒันาในระดบัภูมิภาค 
ขอ้ถกเถียงในเร่ืองการรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ 

 
401-230  การเมืองเปรียบเทยีบ           3(3-0-6) 

Comparative Politics 
ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาการเมือง เปรียบเทียบ 

ตวัอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับต่าง ๆ ได้แก่ระบบราชการเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะ
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 

 



 

 

 

401-304  กฎหมายปกครอง             3(3-0-6) 
Administrative Laws 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลกัทัว่ไปและปัญหาในการจดัระเบียบบริหาร
ราชการ การจดัระเบียบการบริหารราชการส่วนต่างๆ ของไทยในปัจจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียวพนัธ์
ระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง 

 
401-306  พลวตัการเมืองไทย           3(3-0-6) 

Thai Politics Dynamism 
ศึกษาพลวตัการเมืองไทยตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิเคราะห์สภาพทางการเมือง

แต่ละช่วง ดา้นลกัษณะ สาเหตุ และสภาพแวดลอ้ม การวเิคราะห์ปัจจยัปัญหาต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล ต่อการเมืองไทย 
  

401-307  สัมมนาการเมืองกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม       3(1-4-4) 
 Seminar in Politics and Social Change  

 ศึกษาวเิคราะห์ในลกัษณะของการสัมมนาเก่ียวกบัทฤษฏีเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีใชอ้ธิบาย การเมืองลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงการเมือง ทั้งทฤษฏีมาร์กซิสมแ์ละทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี ( Structural – Functional Theory) 
ทฤษฏีว่าดว้ยความขดัแยง้และบูรณาการ (Conflict and Integration Theories) ทฤษฏีเก่ียวกบั Relative Deprivation 
ตลอดจนแนวทางในการเปล่ียนแปลงทางสังคม แนวทางปฏิบติัและ แนวทางปฏิรูป 
 
401-308  การเมืองกบัมติมหาชน             3(3-0-6) 

Politics and Public Opinions 
ศึ ก ษ า ท ฤษ ฎี แ ล ะ ส มม ติ ฐ า น เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย ว กับ ม ติ มห า ชน  รู ป แบบก า ร แส ด ง  ค ว า ม คิ ด เ ห็ น                                                       

ท่ีหลากหลาย การท าความเขา้ใจ การตีความ และประเด็นปัญหาในกระบวนการส ารวจมติมหาชน บทบาทและผลกระทบ
ของมติมหาชน ต่อประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการสร้างสถาบนัทาง การเมือง  การตอบสนองของสังคมและ
สถาบนัทางการเมืองต่อมติมหาชน การครอบง าและการเมือง ของมติมหาชน การบริหารจดัการและการระดมมติมหาชน 
ต่อประเด็นปัญหาทางการเมือง 

 
401-309  สัมมนาความคิดทางการเมืองร่วมสมัย      3(1-4-4)       

Seminar on Contemporary Political Thoughts  
  ศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเก่ียวกบัอุดมการณ์ทางการเมือง หรือลทัธิการเมือง ท่ีส าคญั เช่น 

ฟาสซิสต ์ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวคิดทางการเมืองอ่ืนๆท่ีมีความหมายในปัจจุบนั  
 
 
 
 



 

 

 

401-321  ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง          3(3-0-6) 
Civil Society and Citizens Politics 

ศึกษาแนวคิดเร่ืองการรวมตวัและสร้างพลงัทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลกัดนัใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสังคมและการเมืองและประชาสังคมในการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
การเมือง 
 
401-324  พฤติกรรมทางการเมือง            3(3-0-6) 

Political Behavior  
ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วฒันธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมืองในแง่ จิตวิทยา 

กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง บทบาทผูน้ าทาง การเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของ
ประชาชน มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง และการส่ือสารทางการเมือง 

 
401-327  ความคิดทางการเมืองของไทย       3(3-0-6) 

Thai Political Thoughts  
ศึกษาแนวคิดทางการเมืองของไทย ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั ความคิดทางการเมือง ของผูป้กครอง ผูน้ า  

นักคิด และนักการเมืองท่ีส าคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาความคิดทางการเมืองไทย และ วฒันาการความคิดทางการ
เมืองไทยในแต่ละสมยัโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสมยัสมบูรณาญาสิทธิราช (สมยัสุโขทยั ถึง พ.ศ. 2475) และสมยั
ประชาธิปไตย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง ปัจจุบนั)  

 
401-422  ชนช้ันน าและผู้น าทางการเมือง       3(3-0-6) 

Political Elites and Leadership 
 ศึกษาทฤษฎีชนชั้นน าทางการเมือง การมีอ านาจหรืออิทธิพลทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ชนชั้นน า และผู ้

อยูใ่ตป้กครอง ลกัษณะและรูปแบบของผูน้ าทางการเมือง และบทบาทของชนชั้นน า และผูน้ าทางการเมืองในสังคม  
 

401-423  ประเด็นศึกษาในทางการเมืองและการปกครอง     3(3-0-6) 
Selected Topic in Politics and Government  

 ศึกษาประเด็นและเร่ืองราวท่ีส าคญัทางการเมืองและการปกครอง โดยการน าเสนอหวัขอ้การ บรรยายตามความ
สนใจของผูเ้รียน โดยการจดัท ารายงานในปัญหาทางการเมืองปัญหาใดปัญหาหน่ึง และจะตอ้งมี ส่วนร่วมในการอภิปราย
ในชั้นเรียน  

 
401-424  สัมมนาการเมืองการปกครอง       3(1-4-4) 

Seminar in Politics and Government 
ศึกษาเชิงวเิคราะห์ปัญหาทางการเมืองการปกครองในประเด็นท่ีผูส้อนก าหนดเนน้การมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาใน

การศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ปัญหา และเสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ  



 

 

 

401-425  กรณีศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นภาคใต้     3(3-0-6) 
Case Studies in Southern Local Politics and Government 

 ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการเมืองการปกครองท้องถ่ิน โดยเน้นการเมืองการ ปกครอง
ทอ้งถ่ินภาคใต ้วิเคราะห์ปัจจยัแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน
ภาคใต ้

 
401-426  การส่ือสารทางการเมือง        3(3-0-6) 

Political Communication 
ศึกษาแนวคิดและการส่ือสารระหวา่งตวัแสดงและองคก์รทางการเมืองกบัสาธารณชน ตวัแบบในการส่ือสารทาง

การเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง การก าหนดสาระทางการเมือง การส่ือสาร 
เพื่อโนม้นา้วใจ การโฆษณาชวนเช่ือ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของส่ือมวลชน ขอ้โตแ้ยง้เร่ือง
การพึ่งพิงทางการส่ือสารและการครอบง าทางการส่ือสาร 

 
401-428      กฎหมายอาญา1                                                                                                  3(3-0-6) 
     Criminal  Laws I               
  ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค1 ไดแ้ก่ บทนิยามการใชก้ฎหมายอาญา 
โทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั ความรับผดิชอบทางอาญา ความพยายามจะกระท าความผดิ ตวัการและผูส้นบัสนุน  
 
401-432  ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง    3(3-0-6) 

  Political Conflicts and Resolutions          
ศึกษาลกัษณะ ประเภท และมูลเหตุส าคญัของความขดัแยง้ ท่ีน าไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง ศึกษาและวิเคราะห์

แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยแนวทางสันติวธีิ ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การเจรจา ไกล่เกล่ียและการต่อรอง โดย
ยกเหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา  
 
401-433  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย        3(3-0-6)         

Democratic Citizenship          
ศึกษาในเร่ืองความเป็นมาและความหมายพลเมือง สิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความ

เป็นพลเมืองกบัสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแห่งการใชสิ้ทธิของพลเมืองในสังคม ตลอดจนกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคุม้ครองความเป็นพลเมือง  

 
 
 
 

 



 

 

 

401-434  สัมมนาปัญหาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น     3(1-4-4) 
Seminar in Local Government and Administration 

ศึกษาสัมมนาประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนก าหนดเก่ียวกบัการบริหารการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆเนน้วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันารูปแบบในสถานการณ์และนวตักรรมการบริหารปกครองทอ้งถ่ินโดยพิจารณาร่วมกนั
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

 
401-436  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     3(3-0-6) 

Natural Resources and Environmental  Management   
ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเมืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการเคล่ือนไหวดา้นส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการนโยบายและ

การบริหารส่ิงแวดล้อม ความหมายและความส าคญัของการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและหส่ิงแวดล้อม สภาพและ
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย การพฒันากับปัญหาท่ี มีผลกระทบต่อทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่าง ย ัง่ยืน มาตรการในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาการมีส่วนร่วมของประชากร กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัท าแผนและโครงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 
401-437  ประเด็นปัญหากบัการจัดการพืน้ทีช่ายแดน     3(3-0-6) 

Problems on Borderlands Management 
 ศึกษากรณีศึกษาเชิงสหวิทยาการเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและแนวทางการบริหารจดัการพื้นท่ีชายแดนไทยโดย

เนน้ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
 
401-439  ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม  3(3-0-6) 

Thailand in Historical, Social and Cultural Perspectives  
ศึกษาภูมิหลังของสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้ งแต่อดีตสยามประเทศจนถึงประเทศไทย มุ่งเน้น

ประเด็นการสร้างเอกลกัษณ์ไทย และทิศทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวตัน์ 
 
401-440  จิตวทิยาการเมือง                                                                           3(3-0-6) 

Political Psychology 
 ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม  การเลือกระบบการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับ

รัฐบาล ทศันคติของรัฐท่ีมีต่อประชาชนและของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบั
พฤติกรรรมของมนุษยจ์ากจิตวทิยามาเป็นเคร่ืองมืออธิบาย 
 
 
 
 



 

 

 

401-441  กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ     3(3-0-6) 
Public Budgetary Management Process  

ศึกษาเก่ียวกบัสาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะเป็นเคร่ืองมือน านโยบายไปปฏิบติั รูปแบบการพฒันาการ
ระบบงบประมาณ และกระบวนการตดัสินใจท่ีเหมาะสมในภาวการณ์ต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการบริหารและ
การเมืองกบังบประมาณของไทยทั้งวงจร 

  
401-442  สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม           3(1-4-4) 

Seminar in Morals and Ethics 
ศึกษาความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร คุณธรรมส าหรับนกับริหาร

ดา้นการเมืองการปกครอง ธรรมมาภิบาลกบัการบริหาร จริยธรรมกบัการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ วฒันธรรมประเพณีกบัการบริหารด้านการเมืองการปกครอง การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหาร 
ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกบับุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 
401-443  ทฤษฎกีารเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย     3(3-0-6) 

Liberal Democratic Theories 
ศึกษาทฤษฎีการเมืองของอาริสโตเติล ล็อค เบนเธม สจว๊ตมิลล์ และเดอต๊อควิลล์  วิเคราะห์การน าความคิดเหล่าน้ี

มาใชก้บัรูปการปกครองโครงสร้างและหนา้ท่ีของรัฐในปัจจุบนั เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ การปกครอง
ภายใตก้ฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตย  การรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชน ประโยชน์นิยม  การถ่วงดุลอ านาจ  สิทธิ
เสรีภาพ เป็นตน้ ตลอดจนพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัของทฤษฎีดงักล่าวดว้ย 

 
401-444  การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม     3(3-0-6) 

Justice Study  
ศึกษาการบริหารจดัการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานยุติธรรม ไดแ้ก่ องค์กรต ารวจ ทหาร อยัการ ศาล ราชทณัฑ์

และคุมประพฤติ โดยเฉพาะเร่ืองหลกัการบริหารจดัการ การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญา การแกปั้ญหา การกระท าความผิดใน
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

402-201  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 
Introduction to Public Administration 

ศึกษาความหมาย พฒันาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพนัธ์กบัวิชา
สังคมศาสตร์อ่ืนๆ องคก์ารและกระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาล ใน การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ อนัไดแ้ก่ หนา้ท่ีทางการบริหารและการอ านวยการบริการใหก้บัประชาชน 

 
402-203  สถิติส าหรับนักสังคมศาสตร์          3(3-0-6) 

Statistics for Social Science 
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้ถิติ ส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ ขอ้มูล การแปลผล การ

ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวจิยั           
 
402-207  การบริหารระบบราชการไทย          3(3-0-6) 

Thai Public Administration Systems 
ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารราชการไทยในเร่ืองปรัชญา ทฤษฎี และ แนวคิด คุณค่า ระบบและวิวฒันาการ

การจดัส่วนราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายในองค์การทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ีมีต่อการบริหารราชการไทย และปัญหาการบริหารราชการของไทย 

 
402-301  ระเบียบวธีิวจัิยทางรัฐศาสตร์          3(3-0-6) 

Research Methodology in Political Science 
 ศึกษาแนวคิด หลกัการ วธีิการและขั้นตอนในการท าวิจยัแบบต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่การก าหนดปัญหาการวิจยั การ

ทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวตัถุประสงค ์การตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล 
เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวจิยั โดยเนน้ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
403-412  การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น    3(3-0-6) 

Planning and Project Management at Local Level 
ศึกษาความหมายของแผนและการวางแผน แนวคิดของการวางแผน รูปแบบของแผนงานการวิเคราะห์ความ

เป็นไปไดข้องแผนในระดบัทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์การจดัท าโครงการ การบริหารโครงการ การด าเนินงานโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการในระดบัทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
  

 



 

 

 

404-101  กฎหมายระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
International Law 

ศึกษาประวติัและบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศต่อความสัมพนัธ์

ระหว่างประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ การรับรองรัฐและรัฐบาล 

สนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนขอ้กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ การระงบัขอ้พิพาทระหวา่ง

รัฐ อาชญากรรมขา้มชาติ การส่งผูร้้ายขา้มแดน และกฎหมายทะเล 

404-102  ทฤษฏีและแนวคิดด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
    Theories and Concepts in International Relations 

ศึกษาการพฒันาทฤษฎีทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคญัในอดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้ง
แนวคิดและทฤษฎีกระแสหลกัไดแ้ก่ ส านกัสัจนิยม (Realism) และส านกัเสรีนิยม (Liberalism) แนวคิดกระแสวิพากษ ์
ได้แก่  แนวคิดสรรสร้างนิยม (Constructivism)  แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) และแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม 
(Poststructurism)  รวมถึงขอ้วิพากษโ์ตแ้ยง้ต่างๆ ทั้งภายในและระหวา่งแนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้น และประยุกตแ์นวคิด
และทฤษฎีเหล่านั้นเขา้กบัประเด็นร่วมสมยัในการเมืองโลก 

 
404-104  องค์การระหว่างประเทศกบักระแสโลกาภิวตัน์         3(3-0-6) 

International Organization and Globalization 
ศึกษาประวติัองคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัต่างๆ ทั้งท่ีมีรัฐเป็นสมาชิกและองคก์รขา้มชาติในฐานะตวัแสดงท่ี

ทวคีวามส าคญัในยคุโลกาภิวตัน์  กรอบความคิดในการจดัตั้งองคก์ร  โครงสร้างอ านาจหนา้ท่ี การด าเนินงานขององคก์าร

เหล่าน้ีในการแกไ้ขปัญหาระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนพิจารณาถึง

ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศ  และแนวโนม้ในอนาคต 

404-105  แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวธีิ        3(3-0-6) 
Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี  วิวฒันาการและปรัชญาว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน

และสันติวิธี ประเด็นปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนภายในและระหวา่งประเทศ กระบวนการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงโดยใช้

สันติวธีิ เง่ือนไขทางทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการไม่ใชค้วามรุนแรง และการสร้างจิตส านึก 

 

 

 

 



 

 

 

404-209  ประชาคมอาเซียนกบัความร่วมมือระหว่างภูมิภาค    3(3-0-6) 
ASEAN  and Regional Cooperation 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีรวมทั้งววิฒันาการของความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ในดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี2 ทั้งความร่วมมือท่ีประสบความส าเร็จและท่ี
ประสบความล้มเหลว โดยศึกษาและวิเคราะห์องค์การต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคท่ีส่งกระทบต่อกัน เช่น 
SEATO, ASEAN, EAS และการรวมกลุ่มเป็นอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น GMS และ IMT-GT โดยจะศึกษาถึงโครงสร้างและ
อ านาจหน้าท่ี วตัถุประสงค์ การท างาน/บทบาทขององค์การ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มในอนาคตของการ
รวมกลุ่มเหล่าน้ึ 

 
404-212  ขนบธรรมเนียมและพธีิการทูต      3(3-0-3) 

Protocol and Diplomatic 
ศึกษาขนบธรรมเนียม ระเบียบปฏิบติัทางการทูตและการกงสุล ววิฒันาการของการทูตและสนธิสัญญาระหวา่ง

ประเทศ ท่ีเก่ียวกบัการทูต การกงสุลและคณะทูตพิเศษ เช่น อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการทูต ค.ศ. 
1961 อนุสัญญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 กบัอนุสัญญาวา่ดว้ยคณะทูตพิเศษ ค.ศ. 1969 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ศึกษาถึงเร่ืองภารกิจ หนา้ท่ี เอกสิทธ์ิและความคุม้กนัทางการทูตและการกงสุล 
 
404-214  ประวตัิศาสตร์การทูตสมัยใหม่      3(3-0-6) 

 History of  Modern Diplomacy 
ศึกษาประวติัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเร่ิมตั้งแต่การประชุมระหวา่งชาติท่ีกรุงเวยีนนาในปี 1815  เหตุการณ์

และการตกลงทางการทูตคร้ังส าคญั ท่ีส่งผลต่อระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ การด าเนินงานของระบบระหวา่ง

ประเทศ ตลอดจนการขยายตวัของสังคมระหวา่งประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

404-215  ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศ          3(3-0-6) 
Thai Foreign Affairs 

ศึกษาความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทยกบัต่างประเทศดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วฒันธรรม ปัจจยัในการก าหนดนโยบาย กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ และแบบแผนการด าเนินนโยบายของ

ไทย วฤิตการณ์ดา้นการต่างประเทศท่ีไทยเผชิญนบัตั้งแต่การเขา้มาของจกัรวรรดินิยม สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  การแพร่

ขยายของลทัธิคอมมิวนิสต ์ กระแสโลกาภิวตัน์ ตลอดจนผลกระทบของการด าเนินนโยบายต่อเศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคมภายใน 

 

 

 



 

 

 

404-216  การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้       3(3-0-6) 
Southeast Asian Countries in World Politics 

ศึกษาปฏิสัมพนัธ์และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเหล่าน้ีภายหลงัจากท่ีไดรั้บเอกราช กระบวนการทางการเมือง 

ความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีส าคญัของภูมิภาคไดแ้ก่  องคก์ารอาเซียน และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคกบั

มหาอ านาจ  

404-309  เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
International Political Economy 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ พฒันาการเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ

สมยัใหม่ สถาบนัระหวา่งประเทศท่ีก าหนดกรอบการด าเนินงานทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุนระหวา่งประเทศ 

ความสัมพนัธ์ของเศรษฐศาสตร์กบัการเมืองต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศบทบาทของบรรษทัขา้มชาติในบริบท

โลกาภิวตัน์ ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์การเมืองในโลกปัจจุบนั 

404-315  การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ      3(3-0-3) 
Diplomatic and International Negotiation 

ศึกษาการด าเนินการทางการทูตในฐานะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ การเจรจา  กระบวนการต่อรองและการจดัการและการแกไ้ขความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ อ านาจและอิทธิพล
ในกระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองระหว่าง
ประเทศโดยใชก้รณีศึกษาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 
404-316  การทูตและความมั่นคงของรัฐ      3(3-0-6) 

Diplomatic  and Security 
ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของการทูตดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม แนวคิดทางยุทธศาสตร์

และความมัน่คงระหวา่งประเทศ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดกระบวนทศัน์ดา้นความมัน่คงของรัฐ การพฒันายุทธศาสตร์
ของรัฐในการรับมือกบัภยัคุกคามความมัน่คงในรูปแบบต่างๆ  ประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งความมัน่คงในสังคมโลก 
 
404-317  การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก   3(3-0-6) 

 East Asian Countries in World Politics 
ศึกษาความสัมพนัธ์ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกอนัประกอบดว้ย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมืองและสังคม แบบแผนการพฒันาประเทศท่ีส าคญั ความร่วมมือและความขดัแยง้ในภูมิภาค นโยบายต่างประเทศ 

บทบาททางการเมืองระหวา่งประเทศ เสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาค ปัญหาและแนวโนม้ของภูมิภาคในอนาคต 

 

 



 

 

 

404-318  การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียใต้    3(3-0-6) 
 South Asian Countries in World Politics 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มประเทศเอเชียใตอ้นัประกอบดว้ย อินเดีย ปากีสถาน บงัคลาเทศ ศรีลงักา เนปาล 

ภูฏาน ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ การก าหนดนโยบายต่างประเทศ บทบาท

ในทางการเมืองระหวา่งประเทศ ปัญหาและแนวโนม้ของภูมิภาคในอนาคต 

404-319  การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง   3(3-0-6) 
Middle East Countries in World Politics 

ศึกษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง พื้นฐานความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ นโยบายต่างประเทศ

และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกนั การแสดงบทบาททางเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ ประเด็นปัญหา

ส าคญัของภูมิภาค แนวโนม้ของภูมิภาคในอนาคต 

404-320  การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศของยุโรปและรัสเซีย  3(3-0-6) 
European Countries and  Russia in World Politics 

ศึกษาภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ของภูมิภาคนับตั้ งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจัยในการก าหนดนโยบาย

ต่างประเทศ ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคและนอกภูมิภาค บทบาทของสหภาพยุโรปต่อเศรษฐกิจ

การเมืองโลก บทบาทของนาโตต่้อการรักษาเสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาค ความขดัแยง้ระหว่างประเทศใน

ภูมิภาคอนัเกิดจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต ปฏิสัมพนัธ์ของสหพนัธรัฐรัสเซียกบัประเทศเกิดใหม่ในยุโรป  ปัญหา

และแนวโนม้ของภูมิภาคในอนาคต 

404-321  ภูมิรัฐศาสตร์        3(3-0-3) 
Geopolitics 

ศึกษามุมมองและทฤษฎีดา้นภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมยัเก่ียวกบัการสร้างความหมายให้แก่แผน่ดิน
และพื้นท่ีในการเมืองโลก ทั้งในเชิงความมัน่คงและความมัง่คัง่  อนัตรายและโอกาส การผนึกรวมและการแบ่งแยก 
ภูมิศาสตร์กบัจกัรวรรดินิยม วธีิคิดเชิงภูมิศาสตร์ การวางแผนกลยทุธ์โดยใชอ้าณาบริเวณและพื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการแข่งขนั
เพื่ออ านาจ วธีิคิดต่อผนืแผน่ดินในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เปรียบเทียบเชิงการเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การฟ้ืนตวัของภูมิรัฐศาสตร์ในยุค
ส่งครามการก่อการร้ายและการช่วงชิงทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

404-322  ภูมิภาคนิยมและการอภิวตัน์เป็นภูมิภาคเปรียบเทยีบ                                       3(3-0-3) 
Regionalism and Regionalization in Comparative Perspectives 

ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและพลวตัรท่ีส่งผลต่อเส้นทางการพฒันาภูมิภาคนิยมท่ีแตกต่างกนัในภูมิภาคต่างๆ 
ทั้งก่อนและหลงัส้ินสุดสงครามเยน็  คดัสรรการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดก าเนิด รูปแบบเชิงสถาบนั การด าเนินงานและ
ผลกระทบของภูมิภาคนิยมในยโุรป เอเชีย- แปซิฟิค อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชียกลาง เอเชียใต ้ตะวนัออกกลางและ
แอฟริกา กระบวนการอภิวตัน์เป็นภูมิภาคในเศรษฐกิจ การเมืองโลก และความสัมพนัธ์ของกระบวนการดงักล่าวท่ีมีต่อ
การเปิดเสรีทางการคา้ การลงทุน การเงิน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน เครือข่ายการพฒันาเขตเศรษฐกิจ  

 
404-323  ความขัดแย้งระหว่างประเทศร่วมสมัยและการแก้ไขปัญหา                              3(3-0-3) 

Problems on Contemporary International Conflicts and Solutions 
ศึกษาประเด็นความขดัแยง้นบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา กรอบความคิดและทฤษฎีความขดัแยง้

ร่วมสมยัท่ีส าคญั วิเคราะห์ลักษณะรูปแบบ และสาเหตุของความขดัแยง้ระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ  ตลอดจนการ
แสวงหาแนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ การป้องกนัความขดัแยง้ การแกไ้ขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคต่างๆของ
โลก และการเสริมสร้างสันติภาพของโลก  

 
404-418  ภาษาองักฤษส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 

English for International Relations 
ศึกษาและพฒันาทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษรอบดา้น การพดู การอ่าน การเขียน การแปลข่าวบทความต่างๆ 

ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศท่ีปรากฏอยูใ่นส่ือต่างๆ รวมทั้งการน าเสนอ และเรียนรู้ค าศพัทท์างความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศเพื่อน าไปใชภ้าระงานทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

404-420  สัมมนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ        3(1-4-4) 
Seminar in International Relations 

สัมมนาเก่ียวกบัการเมืองระหวา่งประเทศ ความร่วมมือและความขดัแยง้ โครงสร้างระบบระหวา่งประเทศ ปัจจยั

ทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม วฒันธรรม และคดัสรรหวัขอ้ท่ีก าลงัเป็นปัญหาท่ีทา้ทายดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศ 

404-421  ภาษาจีนส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 
Chinese Language for International Relations 

ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานทางภาษาจีน การออกเสียง การสนทนา การเขียนรูปประโยคท่ีสามารถ

น าไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั รวมถึงการฝึกอ่านเพื่อความเขา้ใจขอ้ความสั้นๆ  และการเรียนรู้ค าศพัทส์ าคญัทาง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 



 

 

 

404-422  ภาษามลายูส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ      3(2-2-5) 
Malay Language  for International Relations 

ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานทางภาษามลาย ูการออกเสียง การสนทนา การเขียนรูปประโยคท่ีสามารถ

น าไปใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั รวมถึงการฝึกอ่านเพื่อความเขา้ใจขอ้ความสั้นๆ  และการเรียนรู้ค าศพัทส์ าคญัทาง

ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

404-424  สัมมนาความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจ   3(1-4-4) 
Seminar on  Foreign Policy of  Major Power 

ศึกษานโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจอนัประกอบดว้ย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ปัจจยั 

ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของแต่ละประเทศ ความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศมหาอ านาจ  บทบาท

ของมหาอ านาจท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลกนบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้

มา ประเด็นปัญหาและแนวโนม้ของนโยบายต่างประเทศของมหาอ านาจในอนาคต 

 

404-425  สัมมนาว่าด้วยประเด็นเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้     3(1-4-4) 
Seminar on Special Topic in Southeast Asia 

ศึกษาประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตท่ี้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของภูมิภาค โดยการวิเคราะห์วิพากษ์ปัญหานั้นๆ ในแนวทางสห

วทิยาการ 

404-426  สัมมนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในวรรณกรรมและภาพยนตร์ 3(1-4-4) 
Seminar on Literature and Film for International Relations 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศโดยผ่านงานเขียนและภาพยนตร์ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองโลกและ

ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ วิพากษป์ระเด็นปัญหาท่ีส่ือออกมาจาก

งานเขียนและภาพยนตร์นั้นๆ 

404-427  สัมมนาประเด็นวาระในการเมืองโลก     3(1-4-4) 
Seminar on Global Politics Agenda 

ศึกษาประเด็นส าคญัทางการเมืองโลกท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น หรือประเด็นวาระคดัสรรท่ีก าลงัเป็นปัญหาทา้ทาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างรัฐ ถกเถียงและวิเคราะห์เพื่อหากลไกและแนวทางในทาง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศเพื่อจดัการประเด็นปัญหาดงักล่าว  

 
 
 

 



 

 

 

404-428  สัมมนาประเด็นปัญหาความมั่นคงในประเทศก าลงัพฒันา   3(1-4-4)  
Seminar on Regional Security Issue in Developing Countries 

ศึกษาปัญหาและภยัคุกคามต่อความมั่นคงในประเทศก าลังพฒันาทั้ งภายในและภายนอก ทั้ งท่ีเป็นมิติด้าน
การทหาร การเมือง การก่อการร้าย ชนชาติ เช้ือชาตินิยม การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การแยง่ชิงทรัพยากร ความมัน่คง
มนุษย ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศในภูมิภาคและการแทรกแซงของมหาอ านาจและองคก์ารระหวา่งประเทศ  

 
401-479              สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 
  Cooperative Education  
วชิาบังคับก่อน: 100-245  การปรับตัวทางสังคม 
 การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานจริงทางดา้นรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ     
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นกัศึกษาตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือน
เป็นพนกังานของหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบติังานของนกัศึกษา มีการก าหนดลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในหน่วยงาน ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานใน
หน่วยงาน ฯลฯเขียนรายงานและผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบติังานดงักล่าว 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได ้ จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละ
องคก์าร หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา                 
 
401-499   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          2(0-40-0) 

Internship 
        การใหน้กัศึกษาปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสานงานระหวา่งสถาบนักบั

หน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผล 

 


