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ปรััชญา และวััตถุุประสงค์์ของหลัักสููตร

ปรัชญา
สัังคมโลกในยุุคโลกาภิิวัตั น์์มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในทุุกด้้าน โลกในปััจจุุบันั จึึงมีีโครงสร้้าง
ทางสัังคมที่่�คล้้ายคลึึงกััน เช่่น ระบอบการเมืืองแบบประชาธิิปไตย ระบบเศรษฐกิิจแบบเสรีีนิิยม-ตลาดเสรีี
และสัังคมวััฒนธรรมอัันมีีอััตลัักษณ์์ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งสัังคมไทยก็็ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงต่่อผลกระทบจากกระแส
โลกาภิิวััตน์์นี้้�ได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� การที่่�ประเทศไทยจะสามารถพััฒนาประเทศได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างความเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจในระดัับสููง ประชากรมีีการศึึกษาสููงขึ้้�น มีีความเจริิญก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีใกล้้เคีียง
ต่่างประเทศและมีีวิิถีีชีีวิิตที่่�ดีีในทุุกด้้านนั้้�น ประเทศไทยย่่อมต้้องการประชากรรุ่่�นใหม่่  ที่่�ถููกปลููกฝัังให้้เข้้าใจ
และศรััทธาในอุุดมการณ์์ประชาธิิปไตย เชื่่อ� มั่่�นในกระบวนการกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่น� เพื่่�อการพััฒนาสัังคม
ในทุุกระดัับจากการศึึกษาเรีียนรู้้�โลกาภิิวััตน์์
คณะรััฐศาสตร์์ มีปี รััชญาในการจััดทำำ�หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิตนี้้�ว่า่ จะต้้องเป็็นหลัักสููตรที่่�มีลัี กั ษณะ
บููรณาการด้้านความรู้้� เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั  มีีเนื้้�อหารายวิิชาที่่�ส่ง่ เสริิมการผลิิตบััณฑิิตที่่�จะเป็็นบุุคลากรสำำ�คัญ
ั
ในการเรีียนรู้้�โลกาภิิวัตั น์์และเข้้าใจลึึกซึ้้ง� ต่่อสัังคมไทย เพื่่�อเป็็นทรััพยากรสำำ�คัญ
ั ในการร่่วมกระบวนการปฏิิรูปู
ประเทศไทย เพื่่�อสร้้างสัังคมธรรมาธิิปไตย อัันเป็็นพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญของมหาวิิทยาลััยรัังสิิต ภายใต้้แนวความ
คิิด 4D’s (4 ดีี) ได้้แก่่ Democracy (ประชาธิิปไตย) Decentralization (การกระจายอำำ�นาจ) Development  
(การพััฒนา) และ Decency (คุุณธรรม จริิยธรรม) กล่่าวคืือ หลัักสููตรจะเน้้นในเรื่่อ� งการสร้้างบััณฑิิต ที่่�จะออก
ไปรัับใช้้สัังคมในบริิบทของการสร้้างนัักประชาธิิปไตยที่่�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม มุ่่�งแนวทางในการกระจา
ยอำำ�นาจในทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะการกระจายอำำ�นาจสู่่�ท้้องถิ่่�น เพื่่�อมุ่่�งสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้าและความ
เป็็นธรรมสู่่�สัังคม ตลอดจนเป็็นนัักพััฒนาที่่�มีีวิิสััยทััศน์์ที่่�กว้้างไกลทั้้�งในระดัับชุุมชน ประเทศ และนานาชาติิ
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อผลิิตนัักรััฐศาสตร์์ที่่�มีีความพร้้อมในด้้านความรู้้�ทางวิิชาชีีพ คุุณธรรม และจริิยธรรม
2. สามารถนำำ�พาสัังคมไปสู่่�ความเป็็นประชาธิิปไตย มีีความเป็็นธรรม และการพััฒนา
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์ในเชิิงบููรณาการ สามารถประยุุกต์์องค์์
ความรู้้�หลายสาขาเข้้ามาเพื่่�อใช้้แก้้ไขปััญหาในการทำำ�งานได้้
โครงสร้้างหลัักสููตร
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ระยะเวลาศึึกษาตลอกหลัักสููตร 4 ปีี
จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร 129 หน่่วยกิิต
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป						
30
หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปแบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�

หน่่วยกิิต

กลุ่่�มที่่� 1 และกลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม			
15
หน่่วยกิิต
แบ่่งเป็็น
กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
3
หน่่วยกิิต
กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
(Internationalization and Communication)
12
หน่่วยกิิต
โดยกลุ่่�มที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชา ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 2.1 กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language)
6
หน่่วยกิิต
กลุ่่�มที่่� 2.2 กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
(International Language and International Experience)  6 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม				
15
หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละกลุ่่�มจะเลืือก
วิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
(Leadership and Social Responsibility)
กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
(Digital Media Literacy)
กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
(Essence of Science)
กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์
(RSU My-Style)
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หมวดวิิชาเฉพาะ					
วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ
  
วิิชาชีีพ
ก. วิิชาบููรณาการร่่วม
ข. วิิชาชีีพ-บัังคัับ
ค. วิิชาชีีพ-เลืือก
วิิชาโท
หมวดวิิชาเลืือกเสรีี			
ไม่่น้้อยกว่่า

93
9
69
39
18
12
15
6

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
1. สำำ�เร็็จการศึึกษาไม่่ต่ำำ��กว่่าชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ตามหลัักสููตรของกระทรวงศึึกษาธิิการ
หรืือเทีียบเท่่า
2. ผ่่านการคััดเลืือกเข้้าเป็็นนัักศึึกษาตามระเบีียบการคััดเลืือกของมหาวิิทยาลััย
3. คุุณสมบััติอื่่ิ น� ๆ ตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยรัังสิิตว่่าด้้วยการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี พ.ศ. 2559
แนวทางการประกอบอาชีีพ
1. ข้้าราชการประจำำ� กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่่างประเทศ
2. ข้้าราชการ และพนัักงานฝ่่ายท้้องถิ่่�น
3. ข้้าราชการตำำ�รวจ และทหาร
4. นัักการเมืืองระดัับชาติิ และท้้องถิ่่�น
5. เจ้้าหน้้าที่่�ในองค์์การพััฒนาเอกชน
6. พนัักงานบริิษััทเอกชนด้้านการบริิหารงานบุุคคล/ทรััพยากรมนุุษย์์
7. เจ้้าหน้้าที่่�ในองค์์การระหว่่างประเทศ
8. นัักสื่่�อมวลชน
9. อาจารย์์ และนัักวิิชาการ
10. ผู้้�ประกอบการกิิจการส่่วนตััว
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แผนการศึึกษาคณะรััฐศาสตร์์
แผนการเรียนปกติ ระบบทวิภาค

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
3(2-2-5)
THA 126 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 391 พััฒนาการความคิิดทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิิจการเมืือง
ENL 126 ภาษาอัังกฤษในบริิบทของ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบI R D
101
ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ
3(3-0-6)
การเมืือง และวััฒนธรรม
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
PEG 201 ทัักษะทางวิิชาการด้้าน
3(3-0-6)
รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์
3(3-0-6)
ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
POL 102 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางปรััชญาการเมืือง3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
IRD 307 องค์์การและความร่่วมมืือ
3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศ
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
3(3-0-6)
PEG 203 การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทาง 3(3-0-6)
รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
POL 103 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
การปกครองไทย
POL 202 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์
					 Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 112 กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
XXX XXX กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิ
3(2-2-5)
และประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
					 Total 7 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
IRD 252 วิิวััฒนาการการเมืืองโลก
3(3-0-6)
POL 201 รััฐธรรมนููญและสถาบััน
3(3-0-6)
ทางการเมืือง
POL 203 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางนโยบาย
3(3-0-6)
สาธารณะ
POL 206 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
การปกครองเปรีียบเทีียบ
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
POL 208 การเมืือง การปกครอง
3(3-0-6)
และหลัักกฎหมาย
POL 213 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
3(3-0-6)
และการเมืืองการบริิหาร
POL 315 ทฤษฎีีความยุุติิธรรม
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
POL XXX วิิชาเลืือกเสรีี
3(X-X-X)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
POL 207 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PEG 401 สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ
3(1-4-4)
และประเด็็นโลกร่่วมสมััย
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX วิิชาเลืือกเสรีี
3(X-X-X)
					 Total 12 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
POL 497 การฝึึกงาน
3(0-35-18)*
หมายเหตุุ : ฝึึกงานเป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 200
ชั่่�วโมง
					 Total 3 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
POL 498 การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ
3(3-0-6)*
					
Total 3 Credits
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แผนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111 สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
3(2-2-5)
THA 126 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
					 Total 8 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 391 พััฒนาการความคิิดทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิิจการเมืือง
ENL 126 ภาษาอัังกฤษในบริิบทของ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ
IRD 101 ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ 3(3-0-6)
การเมืือง และวััฒนธรรม เอเชีียตะวัันออก
เฉีียงใต้้
PEG 201 ทัักษะทางวิิชาการด้้าน
3(3-0-6)
รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์
3(3-0-6)
ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
POL 102 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทาง
3(3-0-6)
ปรััชญาการเมืือง
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
IRD 307 องค์์การและความร่่วมมืือ
3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศ
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
3(3-0-6)
PEG 203 การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทาง 3(3-0-6)
รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
POL 103 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง 3(3-0-6)
การปกครองไทย
POL 202 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง 3(3-0-6)
ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์
					 Total 18 Credits

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
RSU 112 กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ
1(0-2-1)
XXX XXX กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิ
3(2-2-5)
และประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
					 Total 7 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
IRD 252 วิิวััฒนาการการเมืืองโลก
3(3-0-6)
POL 201 รััฐธรรมนููญและสถาบััน
3(3-0-6)
ทางการเมืือง
POL 203 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางนโยบาย
3(3-0-6)
สาธารณะ
POL 206 ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
การปกครองเปรีียบเทีียบ
					 Total 18 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
POL 208 การเมืือง การปกครอง
3(3-0-6)
และหลัักกฎหมาย
POL 213 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
3(3-0-6)
และการเมืืองการบริิหาร
POL 315 ทฤษฎีีความยุุติิธรรม
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
					 Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
RSU XXX หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
3(2-2-5)
กลุ่่�มที่่� 3 - กลุ่่�มที่่� 8
POL XXX วิิชาเลืือกเสรีี
3(X-X-X)
					 Total 9 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 1
POL 207 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
POL XXX กลุ่่�มวิิชาชีีพ-เลืือก
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
					 Total 15 Credits
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PEG 401 สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ
3(1-4-4)
และประเด็็นโลกร่่วมสมััย
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX กลุ่่�มโท
3(3-0-6)
POL XXX วิิชาเลืือกเสรีี
3(X-X-X)
					 Total 12 Credit

ภาคการศึึกษาที่่� 1
POL 499 สหกิิจศึึกษา
6(0-35-18)*
หมายเหตุุ : เป็็นเวลาไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง
					 Total 6 Credits
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คำำ�อธิิบายรายวิิชา
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1. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)
RSU 111

สัังคมธรรมาธิิปไตย
2(2-0-4)
(Social Dharmacracy)
ความหมายของสัังคมธรรมาธิิปไตย สัังคมที่่เ� ป็็นธรรม ความเสมอภาค เสรีีภาพ หลััก ธรรมาภิิบาล
คุุณธรรมจริิยธรรม จิิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิิปไตย การตระหนัักในสิิทธิิ หน้้าที่่�ของ
พลเมืือง การใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับผู้้�อื่่�น และการร่่วมพััฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม
Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance;
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others.
Social development in terms of economy, politics, society.
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ	
1(0-2-1)
(Sports for Health)
ความสำำ�คััญของสุุขภาพและสมรรถภาพร่่างกาย ศาสตร์์พื้้�นฐานของการออกกำำ�ลัังกาย การ
ดููแลน้ำำ��หนัักตััวให้้เหมาะสม มีีทัักษะในการออกกำำ�ลัังกายและเล่่นกีีฬา ด้้วยกิิจกรรมกีีฬาตามความสนใจหนึ่่ง�
ชนิิดกีีฬา จากหลากหลายชนิิดกีีฬาที่่เ� ปิิดโอกาสให้้เลืือก สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นกิิจกรรมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อ
สุุขภาพสมรรถภาพและนัันทนาการ ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานของการมีีลีีลาชีีวิิตที่่�ดีี เน้้นการปลููกฝัังทััศนคติิที่่�ดีีในการ
ออกกำำ�ลัังกาย
Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control
for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports
provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising for health,
physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising
good attitudes towards exercising with activities.
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กลุ่่�มที่่� 2 ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
(Internationalization and Communication)

	นัักศึึกษาจะต้้องเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษจาก 2.1 จำำ�นวน 6 หน่่วยกิิต และให้้เลืือกเรีียนอีีก 6
หน่่วยกิิต จากรายวิิชา 2.2
2.1) กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ
ENL 124

ปรัับพื้้�นฐานภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(English Bridging)
เงื่่�อนไขรายวิิชา : เป็็นรายวิิชาเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับนัักศึึกษาที่่�มีีทัักษะทางภาษาอัังกฤษ
ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับพื้้�นฐานให้้นัักศึึกษามีีความรู้้�และความพร้้อมตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�
มหาวิิทยาลััยรัังสิิตกำำ�หนดในการเรีียนวิิชานี้้� ก่่อนเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษในกลุ่่�มวิิชาหลััก ประกอบด้้วยการ
ฟัังบทสนทนาและข้้อมููลที่่�ใช้้สื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน คำำ�ศััพท์์ โครงสร้้างไวยากรณ์์ หน้้าที่่�ทางภาษา การอ่่าน
ข้้อความขนาดสั้้�น และการเขีียนภาษาอัังกฤษระดัับย่่อหน้้า
Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short dialogs and
information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, reading short
information and writing at a paragraph level.
ENL 125

ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
3(2-2-5)
(English for Global Exploration)
วิิชาบัังคัับก่่อน : นัักศึึกษาต้้องสอบผ่่าน ENL 124 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อปรัับฐาน หรืือมีีทัักษะ
ภาษาอัังกฤษสููงกว่่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนดให้้เรีียน ENL 125
	ทัักษะภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารที่่�ฝึึกแบบพหุุทัักษะ กลยุุทธ์์การเรีียนรู้้�ภาษา การฝึึกฟััง พููด
อ่่าน และเขีียนในการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
Communicative English language skills with multiple literacies, language learning
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication
ENL 126

ภาษาอัังกฤษในบริิบทของเทคโนโลยีี การบัันเทิิงและการออกแบบ
3(2-2-5)
(English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก
การฟััง พููด อ่่านและเขีียนภาษาอัังกฤษจากบทความและการบรรยายเกี่่�ยวกัับนวััตกรรมใน
โลกสมััยใหม่่ กิิจกรรมบัันเทิิง ละคร ดนตรีีและการออกแบบอาคารสถานที่่� สถาปััตยกรรม ความงามและ
สุุขภาพ สำำ�นวนภาษาตามบริิบทของบทความ ข้้อมููล คำำ�บรรยาย การเล่่าเรื่่�อง โฆษณา สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์และข้้อมููล
ในอิินเทอร์์เน็็ต การใช้้ภาษาในการร่่วมสนทนา อภิิปรายและแสดงความคิิดเห็็น
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Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about innovations,
entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty and health.
English expressions and vocabulary in context of articles, information, description, narration, adverts,
mass media and information from the Internet. Converse, discuss, and give opinions in English.
2.2) กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
ENL 127

ภาษาอัังกฤษในการทำำ�งาน
3(2-2-5)
(English at Work)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ		
	ศััพท์์ สำำ�นวน และ การใช้้ภาษาอัังกฤษที่่�จำำ�เป็็นในการทำำ�งานในบริิบทนานาชาติิการใช้้ทัักษะ
ทั้้�งด้้านการฟัังพููดอ่่าน และเขีียนเพื่่�อติิดต่่อทั้้�งในและนอกหน่่วยงาน ฝึึกการสื่่�อสารในการทำำ�งาน การติิดต่่อ
นััดหมาย การสนทนา แสดงความเห็็นในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับงาน การอ่่านการฟัังการบรรยายย่่อลืืมและนำำ�เสนอ
ความเห็็นในที่่�ประชุุม
Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function in
multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and
outside organizations. Practices in communication in diverse contexts using technology and
personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments
and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening to briefings,
taking notes and report in writing and orally.
ENL 128

การนำำ�เสนอผลงานเป็็นภาษาอัังกฤษ
3(2-2-5)
(Presentations in English)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ภาษาและกลยุุทธ์์การนำำ�เสนอ ลัักษณะของการนำำ�เสนอผลงานที่่�ดีี การวางแผนและการนำำ�
เสนอผลงาน การเตรีียมการโดยการหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�ฟัังและเรื่่�องที่่�จะนำำ�เสนอ การเรีียงลำำ�ดัับเนื้้�อหาที่่�จะ
นำำ�เสนอ กลวิิธีีในการนำำ�เสนอผลงานโดยใช้้ภาษาและท่่าทางที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของการนำำ�เสนอและใช้้
เทคโนโลยีีช่่วย การประเมิินการนำำ�เสนอผลงานของตััวเองและกลวิิธีีในการตรวจสอบความก้้าวหน้้า เพื่่�อ
พััฒนาความสามารถในการนำำ�เสนอผลงานของตน
Language and strategies in delivering a good presentation. Features of an effective
presentation. Planning and delivering presentations. Researching for information about the audience
and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation
using contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Self-assessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.
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ENL 129

ภาษาอัังกฤษสำำ�หรัับการประชุุม
3(2-2-5)
(English for Meetings)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ENL 126 ภาษาอัังกฤษสู่่�โลกเทคโนโลยีี บัันเทิิง และการออกแบบ
ภาษาและกลวิิธีีสำำ�หรัับการเข้้าประชุุม ลัักษณะของผู้้เ� ข้้าประชุุมที่่ดีี� ทัักษะที่่จำ� ำ�เป็็นสำำ�หรัับการ
เข้้าประชุุม ฝึึกทัักษะการฟััง การอ่่าน และการจดประเด็็น การนำำ�เสนอความคิิดเห็็นและข้้อโต้้แย้้ง การฝึึกการ
เข้้าประชุุมในสถานการณ์์เสมืือนจริิง
Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good participants. Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. Presenting
arguments and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.
THA 126

ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
การใช้้ภาษาไทย และการพััฒนาทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนเพื่่�อการสื่่�อสาร
ในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เน้้นทัักษะการเขีียนที่่�ถููกต้้อง ตามมาตรฐานทั้้�งทางราชการและธุุรกิิจ
เพื่่�อสนองวััตถุุประสงค์์ด้้านอาชีีพและการศึึกษาในระดัับสููงต่่อไป
Practice of the Thai language usage and development of skills in listening, speaking,
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes.
RSU 127	ลุุยโลกอิินเตอร์์
3(2-2-5)
(Intercultural Communication)
ความท้้าทายของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เรีียนรู้้�คำำ�นิยิ ามของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม
ประเภทของวััฒนธรรม ปััจจััยของการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรม เข้้าใจปััญหาการตื่่�นตระหนกทางวััฒนธรรม
มิิติิทางวััฒนธรรม การสื่่�อสารทางอวััจนภาษา ภาษาท่่าทาง การสบตา การแสดงออกทาง สีีหน้้า ระยะห่่าง
ระหว่่างบุุคคล การสััมผััส ปรลัักษณ์์ภาษา รููปแบบการสื่่�อสาร บริิบท ค่่านิิยม ตลอดจนเข้้าใจภาษานานาชาติิ
ที่่�สะท้้อนค่่านิิยมทางวััฒนธรรมของชนชาติินั้้�นๆ
Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of culture,
factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, paralanguage, types
of communication, contexts, values, and understanding international languages that reflect the
cultural values of each race.
RSU 128

ไทยมองเทศ เทศมองไทย
3(2-2-5)
(Intercultural Communication in Thai Community)
เรีียนรู้ก้� ารอยู่่�ร่ว่ มกัันในสัังคมของคนไทยกัับคนต่่างชาติิ ตระหนัักถึึงการจััดการกัับความแตกต่่าง
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ของสามััญทััศน์์ อคติิทางชาติิพัันธุ์์� ทััศนคติิ การรัับรู้้� การตีีความ เข้้าใจปััญหาการตื่่�นตระหนกทางวััฒนธรรม
และการสื่่�อสารระหว่่างวััฒนธรรมเชิิงธุุรกิิจ
Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; understanding
of culture shock, as well as international business communication.
RSU 129 	สู่่�โลกกว้้าง
3(0-35-18)
(Intercultural Communication in World Community)
เรีียนรู้้�ผ่า่ นกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดยอาศััยการเดิินทางไปต่่างประเทศ ความสััมพัันธ์์
ภายใต้้บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ (MOU) การฝึึกงาน ณ องค์์กรในต่่างประเทศ โครงการ Passage to
ASEAN (P2A) หรืือ การเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ (การฝึึกประสบการณ์์ต้้องใช้้
เวลาต่่อเนื่่�องกัันอย่่างน้้อย 10 วััน)
Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange
trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.)
JPN 101

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาญี่่ปุ่่� น� และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว
การสนทนาทาง
โทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
JPN 102

ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Japanese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น เช่่น การเจรจาซื้้�อ และขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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JPN 110

ภาษาและวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Japanese Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ภาษาญี่่� ปุ่่� น ผ่่ า นบริิ บ ททางสัั ง คมและวัั ฒ นธรรมญี่่� ปุ่่� น ในแง่่ มุุ ม ต่่ า งๆ วัั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีีของประเทศญี่่�ปุ่่�น ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้นการฝึึก
ทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.

CHN 101 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication I)
ภาษาจีีนระดัับพื้้�นฐาน เรีียนรู้้�คำำ�ศัพั ท์์ภาษาจีีนอย่่างน้้อย 200 คำำ� ศึึกษาสำำ�นวนและรููปประโยค
พื้้�นฐาน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อง่่ายๆ ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย แนะนำำ�ตััว
Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting
and introductions.
CHN 102 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Chinese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101  ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		คำำ�ศััพท์์ภาษาจีีนเพิ่่�มเติิมอย่่างน้้อย 250 คำำ� ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การ
โทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
		A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations
in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
CHN 110 ภาษาและวััฒนธรรมจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Chinese Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : CHN 101  ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	พััฒนาทัักษะภาษาจีีนผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมจีีนในแง่่มุมุ ต่่างๆ เพื่่�อการสื่่�อสารใน
ชีีวิิต ประจำำ�วันั อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน และการเขีียนในสถานการณ์์
ที่่�หลากหลาย
The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing
in different situations.
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FRN 101

ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
3(2-2-5)
(French for Beginners I)
ระบบเสีียงภาษาฝรั่่�งเศส ไวยากรณ์์พื้้�นฐาน ศััพท์์และสำำ�นวนเบื้้�องต้้น เน้้นฝึึกทัักษะ การฟััง
การพููด การอ่่าน การเขีียนเพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วันั ในเรื่่อ� งที่่เ� กี่่ย� วกัับตนเอง ครอบครััว สถาน
ศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล เวลาว่่างและการพัักผ่่อนหย่่อน		
French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with focus on
listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself, family,
schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and recreations,
education and careers, purchase and sale, places and directions.
FRN 102

ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 2
3(2-2-5)
(French for Beginners II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาฝรั่่�งเศสในเรื่่อ� ง ที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต
Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
FRN 110

ภาษา และวััฒนธรรมฝรั่่�งเศสเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(French Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : FRN 101 ภาษาฝรั่่�งเศสสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฝรั่่�งเศสเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวฝรั่่�งเศส
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวฝรั่่�งเศส อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหารแบบ
ฝรั่่�งเศส วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศฝรั่่�งเศส โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการ
ฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
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ISL 111

ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication I)
ภาษาอาหรัับเพื่่�อเป็็นพื้้�นฐานการฟััง พููด อ่่านและเขีียน ฝึึกการออกเสีียงและสนทนาหััวข้้อง่่ายๆ
ในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การรัับโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading,
and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation,
asking and answering about directions.
ISL 112

ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Arabic for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
		พััฒนาทัักษะและคำำ�ศััพท์์ภาษาอาหรัับในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกสนทนาหััวข้้อที่่�ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
เช่่น การโทรศััพท์์ ซื้้�อของ รัับประทานอาหารในร้้านอาหาร
Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.
ISL 113

ภาษาอาหรัับและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิม
3(2-2-5)
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ISL 111  ภาษาอาหรัับเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	พััฒนาทัักษะภาษาอาหรัับผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของประเทศในโลกมุุสลิิมในแง่่
มุุมต่่างๆ เพื่่�อการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง การพููด การอ่่าน
และการเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading
and writing in different situations.
KOR 101 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาเกาหลีี และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทาง
โทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
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KOR 102 ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Korean for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
การออกเสีียงภาษาเกาหลีี รููปประโยคพื้้�นฐาน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสาร
ในสถานการณ์์ต่า่ งๆ ในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ได้้แก่่ การเจรจาซื้้อ� ขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling
things, job interviewing, and giving opinions.
KOR 110 ภาษาและวััฒนธรรมเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Korean Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลีีเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ภาษาเกาหลีีผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมเกาหลีีในแง่่มุมุ ต่่างๆ วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีของประเทศเกาหลีี ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิตโดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง พููด
อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ในชีีวิิตประจำำ�วัันที่่�หลากหลาย
The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural
contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on
listening, speaking, reading and writing in different situations.
RUS 101
เริ่่�มต้้น

ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners )
หลัักไวยากรณ์์เบื้้�องต้้น เน้้นพยััญชนะ สระ การออกเสีียง ระดัับเสีียง คำำ�ศัพั ท์์ที่จำ่� ำ�เป็็น ในระดัับ

Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets,
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.
RUS 102

ภาษารััสเซีียในชีีวิิตประจำำ�วััน
3(2-2-5)
(Russian for Daily Life)
วิิชาบัังคัับก่่อน RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
	คำำ�ศัพั ท์์และโครงสร้้างภาษารััสเซีียที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในชีีวิิตประจำำ�วันั ในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� เช่่น การทัักทาย
การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์ การบอกเวลา การเดิินทาง การซื้้�อของ
Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects
of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering
about time, traveling, buying and selling things.
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RUS 110

ภาษาและวััฒนธรรมรััสเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Russian Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : RUS 101 ภาษารััสเซีียสำำ�หรัับผู้้�เริ่่�มเรีียน
ภาษารััสเซีีย ผ่่านบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมรััสเซีียในแง่่มุมุ ต่่างๆ วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีีของประเทศที่่�เป็็นเจ้้าของภาษารััสเซีีย ศึึกษาประวััติิศาสตร์์ เศรษฐกิิจ การดำำ�เนิินชีีวิิต โดยเน้้นการ
ฝึึกทัักษะการฟััง พููด อ่่านและเขีียนในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts:
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with
an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.
SPN 101

ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาสเปน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทาง
โทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SPN 102

ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Spanish for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสเปนในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาสเปนในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
ลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต
Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
SPN 110

ภาษาและวััฒนธรรมสเปนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Spanish Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสเปนเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวสเปน
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวสเปน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหารแบบ
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สเปน วััฒนธรรมการดื่่�มไวน์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศสเปน โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟััง
และการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on
listening and speaking in different situations.
GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาเยอรมััน และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.

GER 122 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(German for Everyday Communication II)		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121  ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาเยอรมัันในระดัับที่่สูู� งขึ้้น� ฝึึกพููดภาษาเยอรมัันในเรื่่อ� ง ที่่เ� กี่่ย� ว
กัับลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่ย� ว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต
Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.

GER 110 ภาษาและวััฒนธรรมเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(German Language and Culture for Communication)		
วิิชาบัังคัับก่่อน : GER 121 ภาษาเยอรมัันเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเยอรมัันเบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวเยอรมััน
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวเยอรมััน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหารแบบ
เยอรมััน วััฒนธรรมการดื่่�มเบีียร์์ การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศเยอรมัันนีี โดยเน้้นการฝึึกทัักษะ
การฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
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Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in Germany: art
of dining and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in Germany, with an
emphasis on listening and speaking in different situations.
SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาสวีีดิิช และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน ได้้แก่่ การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนา
ทางโทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
SWD 122 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-3-6)
(Swedish for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121  ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
ไวยากรณ์์ ศััพท์์และสำำ�นวนภาษาสวีีดิิชในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ฝึึกพููดภาษาสวีีดิิชในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
ลมฟ้้าอากาศ การบริิการ การเดิินทางท่่องเที่่�ยว การใช้้ภาษาตามมารยาทสัังคม สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคล แสดงความรู้้�สึึก ความคิิดเห็็น ความต้้องการ เกี่่�ยวกัับเรื่่�องราวต่่างๆ ในอดีีต ปััจจุุบัันและอนาคต
Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various
aspects of time: past, present, and future.
SWD 110 ภาษาและวััฒนธรรมสวีีเดนเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-3-6)
(Swedish Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : SWD 121 ภาษาสวีีดิิชเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาสวีีดิิชเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวสวีีเดน
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวสวีีเดน อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบสวีีเดน การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศสวีีเดน โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
		Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life in Sweden: art of
dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
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VTN 101

ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาเวีียดนาม และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทาง
โทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking,
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
VTN 102

ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Vietnamese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101  ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
VTN 110

ภาษาและวััฒนธรรมเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Vietnamese Language and Culture for Communication)
	วิิชาบัังคัับก่่อน : VTN 101 ภาษาเวีียดนามเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์สำำ�นวนภาษาเวีียดนามเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาว
เวีียดนาม ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิติ ของชาวเวีียดนาม ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทาน
อาหารแบบเวีียดนาม การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศเวีียดนาม โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและ
การพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life in Vietnam: art
of dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
MLY 101

ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษามลายูู และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์
การถามและบอกทิิศทาง
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Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
MLY 102

ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Malay for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101  ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
MLY 110

ภาษาและวััฒนธรรมมลายููเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Malay Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : MLY 101  ภาษามลายููเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษามลายููเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวมลายูู
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวมลายูู ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทานอาหาร
แบบมลายูู การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศมาเลเซีีย โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดใน
สถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia: art of
dining; education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.
BHS 101

ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาบาฮาซา และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน
เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทาง
โทรศััพท์์ การถามและบอกทิิศทาง
Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
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BHS 102

ภาษาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101  บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures,
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:
buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.
BHS 110

ภาษาและวััฒนธรรมอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Indonesia Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : BHS 101  บาฮาซาอิินโดนีีเซีียเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาฮาซาอิินโดนีีเซีีย เบื้้�องต้้นที่่ใ� ช้้สื่่อ� สารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของ
ชาวอิินโดนีีเซีียขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวอิินโดนีีเซีีย อาทิิ ศิิลปะการรัับ
ประทานอาหารแบบอิินโดนีีเซีีย การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยเน้้นการฝึึกทัักษะ
การฟัังและการพููดในสถานการณ์์ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in Indonesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening
and speaking in different situations.
LAO 101

ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาลาว และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์
การถามและบอกทิิศทาง
Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
LAO 102

ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Lao for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
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Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
LAO 110

ภาษาและวััฒนธรรมลาวเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Lao Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวลาว
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวลาว ได้้แก่่ ศิิลปะการรัับประทานอาหารแบบ
ลาว การศึึกษาและสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวในประเทศลาว โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์
ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts of
communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of dining;
education and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking in different
situations.
BRM 121 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication I)
การออกเสีียงภาษาพม่่า และรููปประโยคพื้้�นฐาน เน้้นฝึึกทัักษะทั้้�ง 4 ด้้าน การฟััง พููด อ่่าน เขีียน
เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในชีีวิิตประจำำ�วััน การทัักทาย การบอกลา การแนะนำำ�ตััว การสนทนาทางโทรศััพท์์
การถามและบอกทิิศทาง
Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions,
telephone conversation, asking and answering about directions.
BRM 122 ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 2
3(2-2-5)
(Burmese for Everyday Communication II)
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121  ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์และรููปประโยคพื้้�นฐาน ฝึึกการฟััง พููด อ่่าน เขีียน เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการสื่่�อสารในสถานการณ์์
ต่่างๆ ในระดัับที่่�สููงขึ้้�น การเจรจาซื้้�อขายสิินค้้า การสััมภาษณ์์งาน การเสนอความคิิดเห็็น
Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying
and selling things, job interviewing, and giving opinions.

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะรััฐศาสตร์์ Faculty of Political Science

BRM 110 ภาษาและวััฒนธรรมพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสาร
3(2-2-5)
(Burmese Language and Culture for Communication)
วิิชาบัังคัับก่่อน : BRM 121  ภาษาพม่่าเพื่่�อการสื่่�อสารประจำำ�วััน 1
	ศััพท์์ สำำ�นวนภาษาลาวเบื้้�องต้้นที่่�ใช้้สื่่�อสารในบริิบททางสัังคมและวััฒนธรรมของชาวพม่่า
ขนบธรรมเนีียมประเพณีี รวมถึึงมารยาทและวิิถีีชีีวิิตของชาวพม่่า อาทิิ ศิิลปะการรัับประทานอาหารแบบ
พม่่า การศึึกษาและสถานที่่ท่� อ่ งเที่่ย� วในประเทศพม่่า โดยเน้้นการฝึึกทัักษะการฟัังและการพููดในสถานการณ์์
ที่่�หลากหลาย
Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural contexts
of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in Myanmar: art of
dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on listening and speaking
in different situations.

กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นำำ�และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Leadership and Social Responsibility)
RSU 130	ศาสตร์์แห่่งรััก
3(2-2-5)
(Sceince of Love)
ความหมาย ความสำำ�คััญ รููปแบบของความรััก ทั้้�งความรัักในตนเอง ผู้้�อื่่�น ครอบครััว สัังคม
สิ่่�งแวดล้้อม ตระหนัักในการรู้้�คุณ
ุ ค่่าตนเอง และการเคารพผู้้�อื่่น� มีีความรู้้�สึึกรัับผิิดชอบ ใช้้พลัังแห่่งรัักสร้้างสรรค์์
ชีีวิิตและสัังคมที่่�มีีความสุุข
Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society and
environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using the power
of love to create a happy life and society.
RSU 131	ผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
3(2-2-5)
(Leadership for Changes)
การเสริิมสร้้างแรงบัันดาลใจจากแนวคิิดและการปฏิิบัติั ขิ องผู้้�นำำ�ทางสัังคม ธุุรกิิจ และการเมืือง
ด้้วยแนวคิิดที่่ทุ� กุ คนสามารถเป็็นผู้้�นำำ�เพื่่�อการเปลี่่ย� นแปลงได้้ เพื่่�อหาแนวทางการพััฒนาตนเอง แนวทางการ
พััฒนาชุุมชน และสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืน
Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with
the concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community
Development And the development for sustainable society.
RSU 132

การรู้้�เท่่าทัันการคอร์์รััปชั่่�น
3(2-2-5)
(Corruption Literacy)
ความหมาย รููปแบบ วิิธีีการ ของการคอร์์รัปั ชั่่น� การทุุจริิตเชิิงนโยบาย ผลประโยชน์์ทับั ซ้้อน การ
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ใช้้อำำ�นาจในทางไม่่เหมาะสม ศึึกษาความสลัับซัับซ้้อนและเชื่่�อมโยงของการคอร์์รััปชั่่�นระหว่่าง มิิติิทางการ
เมืืองและสัังคม จากกรณีีศึึกษาการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นในสัังคมไทย และต่่างประเทศ ปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกในการ
ไม่่นิ่่�งเฉยต่่อการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use of power
inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension through
cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not being silent about corruption.
RSU 133	ศาสตร์์พระราชา
3(2-2-5)
(King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 การรู้้�จัักพึ่่�งตนเอง การ
เข้้าใจชีีวิิตและสัังคม การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ในครอบครััว ชุุมชน สัังคม และโลกในมิิติิ สัังคม เศรษฐกิิจ
และการเมืือง โดยประสานการเรีียนรู้้จ� ากชีีวิิตจริิงนอกห้้องเรีียนเพื่่�อการประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่มีี� ความ
สุุขและยั่่�งยืืน
Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life outside the
classroom to apply for a happy and sustainable life.
RSU 134

กฎหมายต้้องรู้้�	
3(2-2-5)
(Legal Awareness)
ความหมายและคุุณค่่าของรััฐธรรมนููญ กลไก และการบัังคัับใช้้ของกฎหมาย กฎหมายแพ่่ง
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องบุุคคล ทรััพย์์สิิน นิิติิกรรม สััญญา ละเมิิด ครอบครััว และมรดก ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตตั้้�งแต่่เกิิดจนตาย และกฎหมายอาญา เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับความผิิดและโทษ โดยกำำ�หนดผู้้�กระทำำ�
ผิิดจะได้้รัับโทษตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เข้้าใจและวิิเคราะห์์กฎหมายผ่่านกรณีีศึึกษาที่่�เป็็นประเด็็นปััญหาใน
สัังคม เพื่่�อหาทางแก้้ปัญ
ั หาโดยใช้้กฎหมายเป็็นเครื่่อ� งมืือได้้อย่่างเหมาะสมต่่อสถานการณ์์จริิงที่่เ� กิิดขึ้้น� ต่่อชีีวิิต
Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law. Civil
law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to life from birth
to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. The offender will be
punished according to the law. Criticize, and apply laws for daily life by studying case studies
such as family and social issues.
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RSU 135

การออกแบบชีีวิิตและสัังคมแห่่งความสุุข
3(2-2-5)
(Happy Life and Society Design)
	นิิยามความสุุข ประเภทของความสุุข กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ กระบวนการคิิด เชิิงอนาคต
การออกแบบชีีวิิตที่่�มีีความสุุข การออกแบบสัังคมแห่่งความสุุข การออกแบบนโยบายความสุุข
		Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life
design Happy society design Happy policy design.

กลุ่่�มที่่� 4 ศิิลปะและวััฒนธรรม (Arts and Culture)
RSU 140	ชีีวิิตในต่่างแดนกัับการสื่่�อสารข้้ามวััฒนธรรม
3(0-35-18)
(Intercultural Communication through Overseas Experiences)
การเรีียนรู้อ้� าชีีพ ภาษา วััฒนธรรม การใช้้ชีีวิติ ผ่่านกิิจกรรมโครงงานในรููปแบบต่่างๆ โดยอาศััย
การเดิินทางไปต่่างประเทศ การแลกเปลี่่ย� นและสร้้างความสััมพัันธ์์ภายใต้้บันั ทึึกข้้อตกลง ความร่่วมมืือ (MOU)
ณ องค์์กรในต่่างประเทศหรืือการเดิินทางรููปแบบอื่่�นๆ ที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะ (การฝึึกประสบการณ์์
ต้้องใช้้เวลาต่่อเนื่่�องกัันไม่่น้้อยกว่่า 6 สััปดาห์์)
Project-based activities to gain language communication experience, intercultural
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according to
the agreements written in the MOU; connections in organizations in foreign countries or other kinds
of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 6 weeks.)
RSU 141

สััมมนาประสบการณ์์ต่่างแดน
3(3-0-6)
(Seminars in Overseas Experiences)
การวิิเคราะห์์และการตรวจสอบหาความจริิงในหััวข้้อน่่าสนใจเกี่่ย� วกัับภาษาและวััฒนธรรมใน
แง่่มุมุ ต่่าง ๆ โดยการนำำ�ประเด็็นที่่พ� บจากการเรีียน หรืือฝึึกปฏิิบัติั งิ านในต่่างประเทศ หรืือหน่่วยงานต่่างชาติิใน
ประเทศไทยมาอภิิปราย และเลืือกประเด็็นที่่�น่่าสนใจที่่�ได้้รัับมาจากการเดิินทางไปต่่างประเทศ หรืือจากการ
ฝึึกงานในบริิษััทข้้ามชาติิที่่�เปิิดดำำ�เนิินการในประเทศไทยมาศึึกษาและเรีียนรู้้�ร่่วมกัันผ่่านทางการนำำ�เสนอ
อภิิปราย ในรููปของการสััมมนา
Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various
aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or from
working in Thailand-based foreign organizations through seminars.
RSU 142	ศาสตร์์และศิิลป์์แห่่งการดำำ�เนิินชีีวิิต
3(3-0-6)
(Sciences and Arts of Living)
การใช้้ชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์เพื่่�อเข้้าใจความหมายและคุุณค่่าของชีีวิิต ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการ
ใช้้ชีีวิิตอย่่างสร้้างสรรค์์ เรีียนรู้้�การใช้้เหตุุผลที่่�สร้้างสรรค์์และการคิิดเชิิงบวก รููปแบบการดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีี
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ความสุุขและการสร้้างจิิตสำำ�นึึกต่่อการพััฒนาสัังคม
		Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting creative
lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness toward social
development.
RSU 143

ปทุุมธานีีศึึกษา
3(3-0-6)
(Pathum Thani Study)
ประเด็็นที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับจัังหวััดปทุุมธานีีแบบสหวิิทยาการ ในมิิติิประวััติิศาสตร์์ภููมิิศาสตร์์
ระบบนิิเวศ อััตลัักษณ์์ เศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรม ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
		 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history,
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.
RSU 144

คนต้้นแบบ
3(3-0-6)
(Idol Studies)
ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชีีวิิต ความคิิดความเชื่่�อ ผ่่านบุุคคล
ที่่�น่่าสนใจ เพื่่�อวิิเคราะห์์หลัักการ แนวคิิด วิิธีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ความสััมพัันธ์์กัับบริิบทสัังคม การนำำ�มาปรัับใช้้
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของตนและสัังคม
History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social contexts: application to quality life development for the benefit of an individual person and society.
RSU 145	สื่่�อสะท้้อนชีีวิิต
3(3-0-6)
(Life Reflection through Media)
ประเด็็นด้้านประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม ปรััชญา ศาสนา วิิถีีชิิวิิต ความคิิดความเชื่่�อผ่่านสื่่�อที่่�
นัักศึึกษาสนใจ อาทิิ เพลง ภาพยนตร์์ ละคร สารคดีี วรรณกรรม งานศิิลปะแขนงต่่างๆ
		Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art.
RSU 146 	รู้้�ทัันโลก
3(3-0-6)
(World Society Awareness)
	สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง สัังคม วััฒนธรรมในบริิบทโลก
สมััยคริิสต์์ศตวรรษที่่� 21 ยุุทธศาสตร์์ประเทศไทย ณ ปััจจุุบััน และแนวโน้้มในอนาคต
Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in global
context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.
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RSU 147

ความเป็็นไทย
3(2-2-5)
(Thainess)
เรีียนรู้้�ความหมายของคำำ�ว่่า “ไทย” เอกลัักษณ์์และความเป็็นไทย ค่่านิิยมแบบไทย ความเชื่่�อ
ประเพณีี และพิิธีีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีีไทยที่่ส� ะท้้อนความเป็็นไทยได้้ชัดั เจนรวมถึึงเข้้าใจวััฒนธรรมไทย
ด้้านต่่างๆ อาทิิ มารยาท การแต่่งกาย อาหาร การละเล่่น ความเป็็นไทยในสายตาชาวโลก
Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting Thai
uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods,
Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside.
RSU 148

ไทยในสื่่�อ
3(2-2-5)
(Thai Dimension in Media)
ภาษากัับความคิิด รููปแบบการใช้้ภาษาในสื่่�อ การสะท้้อนภาพความคิิดผ่า่ นภาษา ความหมาย
และ ประเภทของสื่่�อ ลัักษณะของสื่่�อประเภทต่่างๆ เรีียนรู้้�องค์์ประกอบของสื่่�อ หน้้าที่่�ของสื่่�อต่่อสัังคม ศึึกษา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาษากัับความคิิด ศึึกษาการใช้้ภาษา ค่่านิิยม และภาพสะท้้อนผ่่านสื่่�อประเภทต่่างๆ
ฝึึกวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษา การสื่่�อความคิิดผ่่านภาษาจากสื่่�อที่่�นัักศึึกษาสนใจ
Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of
media, media rights and responsibilities towards society; relationship between media and thoughts,
language usage, values as reflected through media forms; analysis of idea expression through
media as case studies.
RSU 149	วััฒนธรรมวิิจัักษ์์
3(2-2-5)
(Cultural Appreciation)
	วิิ เ คราะห์์ อ งค์์ ป ระกอบทางวัั ฒ นธรรมศิิ ล ปะ การแสดง ความเชื่่� อ ความศรัั ท ธา ศึึกษา
ปรากฏการณ์์ร่ว่ มสมััย โครงสร้้างและพลัังอำำ�นาจของวััฒนธรรม ทั้้�งระดัับสัังคม ระดัับภููมิิภาคและระดัับสากล
เพื่่�อหาแนวทางคงอยู่่�การสืืบสานต่่อยอดวััฒนธรรมแบบนำำ�สมัยั สร้้างจิิตสำำ�นึึก ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั และ
เคารพการอยู่่�ร่่วมกัันบนความหลากหลายทางวััฒนธรรมในสัังคม
Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level to
find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise awareness
of the importance and respect of coexistence in our society based on cultural diversity.
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RSU 240 	ศิิลปะการทำำ�งานต่่างวััฒนธรรม
3(2-2-5)
(Arts of Working with Foreigners)
	ข้้อมููลสำำ�คััญในการทำำ�งาน ทั้้�งในด้้านของคนไทยที่่�ทำำ�งานในต่่างแดน หรืือคนไทยที่่�ทำำ�งานกัับ
หน่่วยงานต่่างชาติิในประเทศไทย เข้้าใจกฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เรีียนรู้้�แนวโน้้มอุุปสงค์์ของ
ตลาดแรงงาน ประเภทของหน่่วยงาน บริิษััทที่่�ต้้องการพนัักงานต่่างชาติิ จนเข้้าใจเทคนิิคที่่�จำำ�เป็็นในการ
ทำำ�งานกัับชาวต่่างชาติิ ตลอดจนเข้้าใจวััฒนธรรมที่่ห� ลากหลาย วิิถีีชีีวิติ ของชาวต่่างชาติิ มารยาทสัังคม ข้้อห้้าม
และข้้อควรปฎิิบััติิ
Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those
working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; learning
the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign employees;
techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle of foreigners,
social etiquette, taboos, and obligations.
		
RSU 241	วิิถีีอาเซีียน 1
3(2-2-5)
(Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)
ความเป็็นมาและการก่่อตั้้�งของเครืือข่่ายหรืือสมาคมP2A ความรู้้เ� บื้้�องต้้นเพื่่�อการเตรีียมตััวก่่อน
การเดิินทางในกลุ่่�มประเทศอาเซีียน (พีีทููเอ) ในเรื่่อ� งของวััฒนธรรม สภาพสัังคม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้ค� นใน
แต่่ละประเทศของเครืือข่่ายพีีทููเอ สิ่่�งที่่�ผู้้�เรีียนคาดหวัังจากการเดิินทางไม่่ว่่าจะเป็็นในส่่วนของค่่าใช้้จ่่าย เส้้น
ทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดิินทาง ที่่�พััก อาหารและมื้้�ออาหาร กิิจกรรม บริิการและการดููแลที่่�พึึงได้้
รัับระหว่่างการเดิินทาง ประโยชน์์ที่จ่� ะได้้รับั เว็็บไซต์์พีีทููเอสำำ�หรัับศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม แนวทางการเตรีียมตััว
ก่่อนการเดิินทางอย่่างถููกวิิธีี
Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or Network;
introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN (P2A): culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, route and
transportation, duration of the journey, accommodation, food and meals, activities, service and
care received during the journey, benefits of taking the trip; P2A Website for more information and
self-preparation before traveling in the journey with P2A network; guidelines for proper preparation
before taking the journey.
RSU 242 	วิิถีีอาเซีียน 2
3(2-2-5)
(Passage to ASEAN Experiences : P2A2)
เป็็นรููปแบบหนึ่่�งของโปรแกรมและกิิจกรรมที่่�จััดไว้้เพื่่�อให้้บริิการผ่่านทางสมาคม P2A ผู้้�เรีียน
ต้้องลงทะเบีียนและเข้้ามีีส่่วนร่่วมในการเดิินทางขั้้�นต่ำำ��อย่่างน้้อย 10 วัันเพื่่�อเดิินทางไปยััง 3 ประเทศเพื่่�อน
บ้้านในกลุ่่�มอาเซีียน โดยการรัับรองของมหาวิิทยาลััยสมาชิิกในเครืือข่่ายกลุ่่�มประเทศอาเซีียน ผู้้เ� รีียนจะได้้ร่ว่ ม
กิิจกรรมและเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อภาษา วััฒนธรรม ค่่านิิยม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่� พฤติิกรรม
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และความเชื่่�อของผู้้�คนในแต่่ละประเทศ โดยมีีวััตถุุประสงค์์ เพื่่�อการสร้้างความเข้้าใจและความสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่างสัังคมอาเซีียน เมื่่�อกลัับจากการเดิินทางผู้้เ� รีียนต้้องทำำ�การนำำ�เสนอประสบการณ์์ผ่า่ นการนำำ�เสนอและ
อภิิปรายหน้้าชั้้�นเรีียนเป็็นการประเมิินความรู้้� ประสบการณ์์ และผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ได้้จากการเดิินทาง
A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three ASEAN
member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students
also participate in activities and learn about factors influencing on language, culture, value,life-style,
behavior and people’s belief in order to make good perception among ASEAN community; after
the journey, each individual student is requested to present and share his/her experience in order
to have his/her knowledge, experience, and achievement evaluated.
RSU 243

ความสร้้างสรรค์์ในงานศิิลป์์
3(2-2-5)
(Creativity in the Arts)
	พื้้�นฐานงานศิิลปะที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในด้้านมนุุษยศาสตร์์ ทััศนศิิลป์์ สถาปััตยกรรม เพลง และศิิลปะการ
แสดง สำำ�รวจค่่านิิยมและความสนใจในการพััฒนางานศิิลป์์ และวััฒนธรรมจากทั่่�วโลก ศึึกษารููปงานศิิลปะ
และสื่่�อที่่�หลากหลายรููปแบบผ่่านกระบวนการอ่่าน การเข้้าร่่วมงานแสดงผลงานศิิลป์์ การเขีียนบทวิิจารณ์์
และการจััดโครงการที่่�สร้้างสรรค์์
An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are reflected in
the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and media explored
as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical writing, and creative
projects.

กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
RSU 150

การจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์
3(2-2-5)
(Creative Management)
แนวคิิดและทฤษฎีีการจััดการ การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิงสัังเคราะห์์
และการคิิดเชิิงสร้้างสรรค์์ ความหมายของการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์ การจััดการรููปแบบต่่างๆ ผ่่านกรณีีศึึกษา
การวางแผนการจััดการเชิิงสร้้างสรรค์์และการฝึึกปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการเรีียนรู้้�
		Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, and
Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management Style. Study
through case studies and practice to achieve the learning target.
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RSU 151

ประสบการณ์์จากการสตาร์์ทอััพและการเป็็นผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ	
3(1-4-4)
(Startup and Entrepreneurship Experiences)
ความหมายของธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ สตาร์์ทอััพแบบดั้้�งเดิิมและสตาร์์ทอััพในยุุคปััจจุุบััน การ
วิิเคราะห์์โอกาสทางธุุรกิิจ การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีที่่เ� หมาะสม การออกแบบสตาร์์ทอัพั หรืือธุุรกิิจ ที่่ต� นเองสนใจ
และทำำ�ได้้จริิง กิิจกรรมที่่�จำำ�เป็็นสำำ�หรัับธุุรกิิจสตาร์์ทอััพ กฎหมายและระเบีียบ ที่่�เกี่่�ยวข้้องการจััดหาทุุนหรืือผู้้�
สนัับสนุุน
Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times.
Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup, business design and
self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for
Financing or Sponsorship.
RSU 152

การคิิดนอกกรอบ
3(2-2-5)
(Lateral Thinking)
ถอดรหััสคิิด หลัักการใหม่่ แนวคิิดใหม่่ มิิติิทางจริิยธรรมแนวใหม่่ทางสัังคม การให้้ความรู้้�และ
การนำำ�เสนอความจริิงในแนวใหม่่ การสร้้างทีีมนัักนวััตกรรมทางสัังคมยุุคใหม่่ สร้้างความกล้้าหาญในการตอบ
โจทย์์ทางสัังคมอย่่างมีีหลัักการสอดคล้้องกัับแนวคิิดและมิิติทิ างจริิยธรรมในแนวใหม่่ สามารถนำำ�เสนอความ
รู้้�ใหม่่ที่่�นำำ�ไปใช้้ได้้จริิงในชีีวิิต การทำำ�งาน และแบ่่งปัันหลัักการและแนวคิิดใหม่่ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เพื่่�อ
เผยแผ่่ความรู้้�สู่่�สัังคม
Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension
of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with the
principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing of new
workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new knowledge to
society through social media.
RSU 153	ผู้้�ประกอบการไลฟ์์สไตล์์
3(2-2-5)
(Lifestyle Entrepreneurship)
กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบโดยมีีมนุุษย์์เป็็นศููนย์์กลาง กระบวนการคิิดเชิิงอนาคต การเป็็น
ผู้้�ประกอบการ จิิตวิิทยาบุุคลิิกภาพ กิิจการเพื่่�อสัังคม
		 Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship.
Personality Psychology. Social enterprise.
RSU 154

แนวคิิดการประกอบการในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล	
3(3-0-6)
(Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี สัังคม เศรษฐกิิจ และการสื่่�อสาร การประกอบการ แนวคิิดพื้้�น

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะรััฐศาสตร์์ Faculty of Political Science

ฐานทางเศรษฐศาสตร์์ อุุปสงค์์ อุุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิิต ตลาดปััจจััยการผลิิตโครงสร้้างตลาด ปััจจััย
การผลิิต การผลิิต ต้้นทุุน รายรัับ กำำ�ไร ภาษีี งบประมาณรััฐบาล นโยบายการคลััง สถาบัันการเงิิน เงิินเฟ้้อ
อััตราดอกเบี้้�ย มููลค่่าเงิินตามเวลา นโยบายการเงิิน อััตราแลกเปลี่่�ยน การลงทุุน การระดมทุุน การค้้าระหว่่าง
ประเทศ รายได้้ประชาชาติิ และปััญหาเศรษฐกิิจในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
Changes in technology, society, economy and communication, entrepreneurship,
basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market,
market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government
budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, mnonetary
policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, and economic
problems in digital economy.

กลุ่่�มที่่� 6 รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล (Digital Media Literacy)
RSU 160	รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล	
3(2-2-5)
(Digital Media Literacy)
	นิิยามความรอบรู้เ้� รื่่อ� งสื่่�อดิิจิทัิ ลั ความเป็็นพลเมืืองยุุคดิิจิทัิ ลั เรีียนรู้้ก� ารใช้้เทคโนโลยีีและเครื่่อ� ง
มืือดิิจิิทััลในการสื่่�อสาร การเข้้าถึึง การแลกเปลี่่�ยน การใช้้สื่่�อดิิจิิทััลอย่่างรู้้�เท่่าทัันบนพื้้�นฐานของความรัับผิิด
ชอบทางกฎหมายและจริิยธรรมทางการสื่่�อสาร ความคิิดเชิิงวิิพากษ์์ต่่อกรณีีศึึกษาที่่�เป็็นประเด็็นข้้อโต้้แย้้ง
เกี่่�ยวกัับความน่่าเชื่่�อถืือของสารสนเทศ การประเมิินคุุณค่่าสารสนเทศจากสื่่�อดิิจิิทััลเพื่่�อประยุุกต์์ใช้้อย่่าง
เหมาะสมในชีีวิิตประจำำ�วััน
Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital technology,
digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media knowingly based
on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on controversial case studies
regarding reliability of information. Valuation of information from digital media for proper application
in daily life.
RSU 161

การออกแบบและผลิิตสื่่�อดิิจิิทััล	
3(2-2-5)
(Design and Production of Media)
การสร้้างแนวคิิดเพื่่�อการผลิิตเนื้้�อหาผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์กลุ่่�มเป้้าหมาย การวางแผน
สร้้างสรรค์์ผลงานผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล การผลิิตและการเผยแพร่่สู่่�สาธารณชนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
Concept development for digital content; target audience analysis; production process
for digital media content; effective production and publishing of the digital content.
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กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์ (Essence of Science)
RSU 170

หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
3(2-2-5)
(Essence of Science)
	ศึึกษาภาพรวมวิิวััฒนาการวิิทยาศาสตร์์จากอดีีตถึึงปััจจุุบััน กระตุ้้�นให้้เกิิดการตั้้�งสมมติิฐาน
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การค้้นคว้้า การทดลองหาคำำ�ตอบ โดยใช้้หลัักการทางวิิทยาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อพิิสููจน์์แนวความคิิดตามสมมติิฐานที่่�วางไว้้ และเสนอแนวทางพััฒนาต่่อไปในอนาคต
Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage the
formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying scientific
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based
on the formulated hypothesis, and propose possible future development.
RSU 171	วิิถีีสุุขภาพดีีมีีสุุข
3(2-2-5)
(Healthy Life-Styles)
กระบวนทััศน์์ด้า้ นสุุขภาวะ การรอบรู้้ด้� า้ นสุุขภาวะการเปลี่่ย� นแปลงของสัังคมโลก การดููแลและ
การสร้้างเสริิมสุุขภาวะทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจและจิิตวิิญญาณแบบองค์์รวม การใช้้ยาในชีีวิิตประจำำ�วััน
การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นและช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน
Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being
enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic life
support.
RSU 172	ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
3(2-2-5)
(Environmental -friendly Life)
การเปลี่่�ยนแปลงสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งระดัับชุุมชนและระดัับโลก ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
มนุุษย์์ในปััจจุุบััน การพััฒนาและการใช้้ชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมโลก การรัับมืือ การปรัับตััว
สถานการณ์์ของการเปลี่่ย� นแปลงสิ่่�งแวดล้้อมที่่วิ� ฤิ ตในปััจจุุบันั การน้้อมนำำ�แนวคิิดหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจ
พอเพีียงเพื่่�อจััดการทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต
Changes of environment at both the community and global levels that influence people
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to appropriately handle
national resources and environment in the living processes.
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RSU 173

โภชนาการสร้้างเสริิมสุุขภาพ	
3(2-2-5)
(Nutrition and Health Promotion)
	คำำ�จำำ�กััดความของอาหาร สารอาหาร โภชนาการ การแบ่่งประเภทและบทบาทของสารอาหาร
แต่่ละชนิิดและความสััมพัันธ์์กับั การเกิิดโรคต่่าง ๆ ปริิมาณความต้้องการสารอาหารแต่่ละชนิิด ที่่ร่� า่ งกายควร
ได้้รับั ในประจำำ�วันั ดััชนีีมวลรวมของร่่างกาย ความต้้องการและการใช้้พลัังงานในแต่่ละวััน พลัังงานที่่ร่� า่ งกาย
ต้้องการใช้้ในขณะพััก การประเมิินภาวะโภชนาการ การออกกำำ�ลัังกาย ภาวะทุุพโภชนาการ การควบคุุมน้ำำ��
หนัักตััว ภาวะผิิดปกติิทางเมตาโบลิิสม โภชนาการในภาวะต่่าง ๆ และการใช้้อาหารร่่วมในการบำำ�บััดโรค
ต่่างๆ เทคโนโลยีีอาหาร พืืชจีีเอ็็มโอ ความปลอดภััยและสุุขาภิิบาลอาหาร สารพิิษและเชื้้�อโรคที่่�ปนเปื้้�อนมา
ในอาหาร
Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and major role of each nutrients and clinical correlations; Recommended Dietary Allowances (RDA); Body Mass Index (BMI);
Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR); assessment of nutritional status; exercise;
malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food sanitation, natural food toxins and
food-borne diseases.
RSU 174

การออกแบบสรีีระ
3(2-2-5)
(Physical Body Design)
	รููปแบบและความหลากหลายของการฝึึกด้้วยแรงต้้านเพื่่�อการเสริิมสร้้างและกระชัับกล้้ามเนื้้�อ
การใช้้อุปุ กรณ์์และไม่่ใช้้อุปุ กรณ์์มาประยุุกต์์เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้างและลดกระชัับสััดส่ว่ นของร่่างกาย รวมถึึง
การวางแผนและสร้้างโปรแกรมการฝึึกด้้วยแรงต้้านที่่�เหมาะสมให้้กัับทุุกเพศทุุกวััย
Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using equipment
and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. Involve planning
and designing resistance training appropriate program for all ages.

กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์ (RSU My-Style)
RSU 180	รัังสิิตมาย-สไตล์์
3(1-4-4)
(RSU My-Style)
การพััฒนาตนเอง การคิิดเชิิงระบบ การคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ เชิิงวิิพากษ์์ เชิิงสัังเคราะห์์ และการคิิด
เชิิงสร้้างสรรค์์ การตั้้�งเป้้าหมาย การวางแผนงาน การฝึึกปฏิิบััติิงานให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย การเรีียนรู้้� จาก
กิิจกรรมสร้้างสรรค์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต
Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition
of Creative Management. Variety of Management Style. Study through case studies and practice
to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest within Rangsit
University.
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RSU 181	นัันทนาการ
3(2-2-5)
(Recreation)
	รููปแบบแนวคิิด และประโยชน์์ของแต่่ละกิิจกรรม เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เหมาะสม สามารถออกแบบ
กิิ จ กรรมเสริิ ม สร้้ า งประสบการณ์์ ด้้ า นต่่ า งๆ ประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ประสิิ ทธิิ ผลสูู งสุุ ดส อดคล้้ อ งกัั บ แต่่ ล ะ
สภาวการณ์์
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities In
order to reach maximum quality that fits best in each situation.
RSU 182

การพััฒนาความสามารถพิิเศษ
3(2-2-5)
(Talents Development)
การพััฒนาความสามารถพิิเศษ ในด้้านการเป็็นนัักพููด พิิธีีกร ผู้้�ประกาศข่่าว นัักแสดง นัักร้้อง
นัักดนตรีี ช่่างภาพ ศิิลปิิน นัักเต้้น เพื่่�อฝึึกทัักษะ ดึึงศัักยภาพ พรสวรรค์์ สู่่�การเป็็นมืืออาชีีพ
Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, Musician,
Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice the professional approach.
RSU 183

การปฏิิบััติิงานช่่างด้้วยตนเอง
3(2-2-5)
(D.I.Y.)
กลไกการทำำ�งานของสิ่่ง� ของเครื่่อ� งใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั เข้้าใจการแก้้ไขปััญหา คิิดค้น้ สิ่่�งประดิิษฐ์์
ใหม่่ โดยการลงมืือทำำ�ให้้รู้้�จริิง ให้้งานสร้้าง ซ่่อม แก้้ไขเป็็นเรื่่�องง่่ายสามารถทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง
Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out
door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities in
order to reach maximum quality that fits best in each situation
RSU 184

คนต่่างรุ่่�นในสัังคมสููงวััย
3(2-2-5)
(Cross Generations in Aging Society)
การเตรีียมตััวสำำ�หรัับคนต่่างรุ่่�น ในการเข้้าสู่่�วััยสููงอายุุ และสัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ของ
ประเทศไทย และสัังคมโลก เข้้าใจแนวคิิดสููงวััยเชิิงรุุก (Active Aging) ซึ่่�งเป็็นกรอบแนวนโยบายที่่�สร้้างโดย
องค์์การอนามััยโลก ที่่�มุ่่�งเน้้นในด้้านสุุขภาพกายและจิิตที่่�ดีี การมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและครอบครััว
และการมีีส่่วนร่่วมในสัังคม เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุ และคนต่่างรุ่่�นได้้อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างมีีความสุุขในสัังคมสููงวััยและ
สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ในอนาคต
Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged
society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which
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proposed by World Health Organization. This approach focus on physical and mental health,
security of economics and family, and social participation for elderly and other generations to live
happily together in Aging and aged society.

2. หมวดวิิชาเฉพาะ

2.1 วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ

PEG 201	ทัักษะทางวิิชาการด้้านรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
(Academic Skills in Political Science and Economics)
	ทัักษะพื้้�นฐานในการศึึกษาทางสัังคมศาสตร์์ การเข้้าถึึงข้้อมููลในลัักษณะต่่าง ๆ รวมทั้้�งโดยผ่่าน
เทคโนโลยีีและสื่่�อดิิจิิทััล การค้้นคว้้า การอ่่าน การอ้้างอิิง การคิิดและวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ เชิิงวิิพากษ์์
และเชิิงสร้้างสรรค์์ การเขีียนและการนำำ�เสนองานวิิชาการทางสัังคมศาสตร์์ ทัักษะในการพููดและอภิิปราย
สาธารณะต่่อประเด็็นทางการเมืือง เศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งกฎหมาย ระเบีียบ บรรทััดฐาน จริิยธรรมและ
หลัักมารยาทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Basic skills in studying social sciences; access to information in various forms including via digital technology and media; enquiry, reading, referencing, thinking and analyzing in
systematic, critical, and creative ways; academic writing and presentation in social sciences; skills
in public speaking and discussion on issues related to politics, economics, and society, as well as
relevant laws, regulations, norms, ethics and etiquettes.
PEG 202

หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
(Basic Principles of Data Analysis in Political Science and Economics)
ลัักษณะของข้้อมููล สารสนเทศ และองค์์ความรู้้�ทางสัังคมศาสตร์์ หลัักพื้้�นฐานในการรวบรวม
ประมวล ตีีความ และวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การอ่่านออกเขีียนได้้และทัักษะพื้้�นฐานทาง
สถิิติแิ ละคณิิตศาสตร์์ที่จำ่� ำ�เป็็นต่่อการศึึกษาทางสัังคมศาสตร์์ ความรู้แ้� ละทัักษะเบื้้�องต้้นเกี่่ย� วกัับการประยุุกต์์
ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการวิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ทางการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคม
Characteristics of data, information, and bodies of knowledge in social sciences; basic
principles in collecting, aggregating, interpreting, and analyzing quantitative and qualitative data;
basic literacy and skills in statistics and mathematics necessary for the studies of social sciences;
elements of knowledge and skills concerning the applications of information technology in analyzing
political, economic, and social phenomena.
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PEG 203

การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
(The Use of Computer in Political Science and Economics)
ความรู้้แ� ละทัักษะในการใช้้งานโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ต่า่ งๆ ทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์ ที่่จำ� ำ�เป็็น
สำำ�หรัับการศึึกษาและการวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ และการประกอบวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Knowledge and skills in the use of computer programs both offline and online necessary for the study and research in social sciences and the practices in relevant professions.

2.2 วิิชาชีีพ

ก. วิิชาบููรณาการร่่วม

ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
(Principle of Microeconomics)
แนวคิิดพื้้น� ฐานทางเศรษฐศาสตร์์จุลุ ภาค ทรััพยากร พฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภค อุุปสงค์์ ต้้นทุุน การผลิิต
กำำ�ไร พฤติิกรรมหน่่วยผลิิต อุุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิิต ตลาดปััจจััยการผลิิต โครงสร้้างตลาดปััญหา
เศรษฐกิิจและบาทบาทภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค กรณีีศึึกษาและการประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีี
เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
Basic concept of microeconomics; Resource, Consumer behaviour, Demand, Cost,
Production, Firm behaviour, Supply, Price mechanism, Product market, Factor market, Market
structure; Economic problem and government role relating to microeconomics; Case study and
application of microeconomics in digital economy.
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
3(3-0-6)
(Principle of Macroeconomics)
แนวคิิดพื้้�นฐานทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค รายรัับภาครััฐ ภาษีี รายจ่่ายภาครััฐ งบประมาณ
รััฐบาล นโยบายการคลััง สถาบัันการเงิิน ระดัับราคาสิินค้้า เงิิน อััตราเงิินเฟ้้อ อััตราดอกเบี้้�ย นโยบายการเงิิน
อััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิิน การค้้าระหว่่างประเทศ การว่่างงาน รายได้้ประชาชาติิ ปััญหาเศรษฐกิิจ บทบาท
ของภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐศาสตร์์มหภาค กรณีีศึึกษาและการประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
Basic concept of macroeconomics; government revenue, tax, government expenditure,
fiscal policy, financial institute, commodity price level, money, inflation, interest rate, monetary policy,
currency exchange rate, international trade, unemployment, national income; economic problem
and government role relating to macroeconomics; case study and application of macroeconomics
in digital economy.
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ECO 391	พััฒนาการความคิิดทางเศรษฐกิิจการเมืือง
3(3-0-6)
(Development of Political Economic Thoughts)
ปรััชญาแนวคิิดเศรษฐศาสตร์์ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน ความสััมพัันธ์์ของสภาพแวดล้้อมทาง
สัังคม เศรษฐกิิจ การเมืืองต่่อแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ในแต่่ละยุุค พััฒนาการของทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์
การเมืือง กระบวนการทางการเมืืองและบทบาทของกลุ่่�มพลัังต่่าง ๆ ที่่�มีีผลต่่อการกำำ�หนดนโยบายเศรษฐกิิจ
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ประวััติิศาสตร์์เศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืืองของโลกและประเทศไทย วิิกฤต
เศรษฐกิิจ ผลกระทบจากพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงและความท้้าทายของโลก
Philosophy and concept of economics from the past to present; Relation of social
environment economic politic to economic concept in each era; Development of political economic
theory; Political process and role of potential groups affecting on economic policy making both
inside and outside country; History of economic society and politic of world and Thailand; Economic
crisis; Impact of dynamics of changes and global challenges.
IRD 101

ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง และวััฒนธรรม
3(3-0-6)
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
(Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)
ความรู้้�พื้้น� ฐานภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ซึ่่ง� ครอบคลุุม 10 ประเทศที่่เ� ป็็นสมาชิิกอาเซีียน
คืือ บรููไนดารุุสซาลาม ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชน
ลาว มาเลเซีีย สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์ สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ และสาธารณรััฐ
สัังคมนิิยมเวีียดนาม ในแง่่มุุมสำำ�คััญ ๆ คืือ ความมั่่�นคง การเมืือง เศรษฐกิิจ และวััฒนธรรม โดยมีีเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับข้้อมููลทางด้้านภููมิิศาสตร์์ ประวััติิศาสตร์์ ระบบการเมืือง ระบบเศรษฐกิิจ วิิถีีชีีวิิต ระบบศาสนาและ
ความเชื่่�อ รวมทั้้�งพััฒนาการและบทบาทในเวทีีระหว่่างประเทศ จััดให้้นัักศึึกษาเดิินทางไปทััศนศึึกษาในบาง
ประเทศ ตามความสะดวกและความเหมาะสม โดยมีีกิิจกรรมสำำ�คััญ ๆ ได้้แก่่ การฟัังบรรยายสรุุปจากหน่่วย
งานราชการ การพบปะหรืืออาจมีีกิิจกรรมร่่วมกัับนัักศึึกษาบางมหาวิิทยาลััยในประเทศที่่�ไปเยืือน
Basic knowledge of Southeast Asian countries, namely Brunei Darussalam, Kingdom
of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Republic of
the Union of Myanmar, Republic of the Philippines, Republic of Singapore, and Socialist Republic
of Vietnam, in the areas of security, politics, economics, and culture. Focus on their geography,
history, political systems, economic systems, way of life, belief and religion as well as their development and involvement in global political economy. Firsthand experience in ASEAN country(ies)
through field trips. Involvement in activities such as lectures at government agencies and meetings
with university students of the visited countries.
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IRD 252	วิิวััฒนาการการเมืืองโลก
3(3-0-6)
(Evolution of World Politics)
	ศึึกษาการพััฒนาการของระบบการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคมของโลก นัับแต่่ยุุคก่่อนสมััยใหม่่
ยุุคสมััยใหม่่ และยุุคโลกาภิิวััตน์์, ประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ทางด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคมวััฒนธรรม
ของโลก, การเปลี่่�ยนแปลงของโลกในยุุคปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม, การแข่่งขัันและความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
โดยเน้้นจากยุุคล่่าอาณานิิคม จนถึึงยุุคสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 รวมถึึงยุุคสงครามเย็็น
Study the evolution of global politics, economics, and society from the pre-modern to
modern period and to globalization; world history of political, economic, social and cultural relations;
global changes during the industrial evolution; interstate rivalry and cooperation especially in the
era of colonialism, WWI, WWII, and the Cold War.
IRD 307	องค์์การและความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(International Organization and Cooperation)
ภาพรวมขององค์์การรััฐระหว่่างประเทศ และแรงขัับเคลื่่�อนที่่�ก่่อให้้เกิิดการพึ่่�งพาอาศััยและ
ความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ บทบาทขององค์์การระหว่่างประเทศ เช่่น องค์์การสหประชาชาติิ กองทุุนการ
เงิินระหว่่างประเทศ ธนาคารโลก และองค์์การการค้้าโลก เป็็นต้้น ในด้้านหลััก 3 ด้้าน คืือ สงคราม สัันติิ และ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ สิิทธิิมนุุษยชน และการพััฒนา แนวความคิิดหลัักที่่�อธิิบายจุุดกำำ�เนิิด และพลวััตของ
องค์์การระหว่่างประเทศ การจััดการองค์์การและการบริิหารงาน รวมถึึงโครงสร้้างและอำำ�นาจ การรวมกลุ่่�ม
และร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ เช่่น สหภาพยุุโรป อาเซีียน+3 ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีีย-แฟซิิฟิิก กลุ่่�ม
ประเทศอุุตสาหกรรมชั้้�นนา 7 ประเทศ และข้้อตกลงการค้้าเสรีี เป็็นต้้น การรวมกลุ่่�มและความร่่วมมืือทาง
ด้้านการเมืืองและความมั่่�นคง เช่่น การประชุุมอาเซีียนว่่าด้้วยความมั่่�นคงของเอเชีียและแปซิิฟิิก องค์์การ
นาโต และองค์์การว่่าด้้วยความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป เป็็นต้้น
A comprehensive overview of international governmental organizations (IGO) and
of the forces of producing increased international interdependence and cooperation. The role of
international organizations (IO), for example the United Nations (UN), International Monetary Fund
(IMF), World Bank and World Trade Organization (WTO), in three main areas: in three areas: War,
Peace and Human Security; Human Rights; and Development. Major concepts explaining the origins
and dynamics of international organizations, the management and administration of organizations,
and their structure and power. Economic integration and cooperation, for example the European
Union (EU), ASEAN+3, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), G-7and Free Trade Area (FTA).
Political and security integration and cooperation, for example, ASEAN Regional Forum (ARF), the
North Atlantic Treaty Organization (NATO), and the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE).
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PEG 401

สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ และประเด็็นโลกร่่วมสมััย
3(1-4-4)
(Seminar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)
การสััมมนาทางทฤษฎีีและปฏิิบััติิของนัักศึึกษาของวิิทยาลััย ในประเด็็นสำำ�คััญร่่วมสมััย ที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่ออนาคต โดยมีีอาจารย์์จากแต่่ละสถาบัันของวิิทยาลััยร่่วมกัันจััดกระบวนการและกำำ�หนดประเด็็น
ปััญหาที่่�สำำ�คััญของแต่่ละปีี เพื่่�อให้้นัักศึึกษาของวิิทยาลััยได้้ศึึกษา เรีียบเรีียง นำำ�เสนอ อภิิปรายร่่วมกัันใน
ลัักษณะบููรณาการและการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ตามความถนััดและความสนใจ ทั้้�งนี้้� อาจเป็็นการทำำ�งานเฉพาะ
บุุคคลและ/หรืือการทำำ�งานกลุ่่�มก็็ได้้ ตามการจััดกระบวนการและความเห็็นชอบของคณาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบ
รายวิิชา
Theoretical and practical seminar of the students of the college on contemporary important issues affecting the future, under mutual collaboration of the college’s faculties in facilitating
the process and specifying the main theme of each year, with a view to provide an opportunity for
students to jointly study, write, present, discuss in ways of integration and critical thinking according
to the student’s focus and interest; individual and/or group projects are both permitted according
to facilitation and approval of a responsible team of instructors.
POL 102

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางปรััชญาการเมืือง
3(3-0-6)
(Introduction to Political Philosophy)
	พื้้�นฐานของปรััชญาและทฤษฎีีการเมืืองตะวัันตกและตะวัันออก และอาจรวมถึึงแนวทางอื่่�น
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจรากฐานของมุุมมองและวิิธีีคิิด อัันนำำ�มาซึ่่�งข้้อถกเถีียงเกี่่�ยวกัับแนวคิิดทางการเมืือง เช่่น
มนุุษย์์ รััฐ พลเมืือง ผู้้�ปกครอง อำำ�นาจ ความรู้้� ความจริิง ความดีี ความยุุติิธรรม กฎ สิิทธิิ เสรีีภาพ หน้้าที่่�
ทรััพย์์สิิน ความเท่่าเทีียม ประชาธิิปไตย รวมทั้้�งการเชื่่�อมโยงกัับประวััติิศาสตร์์และแนวโน้้มร่่วมสมััย เช่่นโลก
ดิิจิิทััล ชีีวการเมืือง เป็็นต้้น
Foundation of eastern/western political philosophies and political theories, and may
include other approaches for studying the foundation of thought that leads to an argument regarding political thoughts such as human, state, citizen, governor, power, truth, goodness, justice, rule,
right, liberty, duty, property, equality, democracy, and in connection with history and contemporary
trends such as digital world and biopolitics.
POL 202

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Introduction to International Politics and Globalization)
แนวพิินิิจและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์ โดยเชื่่�อมโยงกัับ
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ เช่่น ความมั่่�นคงของชาติิและนานาชาติิ เศรษฐกิิจการเมืืองโลก ปทััสถานระหว่่างประเทศ
ประชาสัังคมโลก และโลกาภิิบาล ในมิิติร่ิ ว่ มสมััยทางการเมืือง เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี วััฒนธรรม สภาพแวดล้้อม
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
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		 Approaches and theories in international relations and globalization, with specific
reference to other major topics such as national and international security, global political economy,
international norms, civil societies, and global governance, relating to contemporary dimensions
in terms of politics, economy, technology, culture, environment, information and communication.
POL 206

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองการปกครองเปรีียบเทีียบ
3(3-0-6)
(Introduction to Comparative Politics and Government)
แนวคิิด ทฤษฎีี และระเบีียบวิิธีี ในการวิิเคราะห์์และอธิิบายเชิิงเปรีียบเทีียบปรากฏการณ์์ทางการ
เมืืองและระบอบการปกครองของประเทศต่่าง ๆ ตามสภาพจริิง โดยเน้้นการพััฒนาการเมืืองตามลัักษณะ
และพลวััตที่่สำ� ำ�คัญ
ั เช่่น โครงสร้้างรััฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสัังคม กลุ่่�มผลประโยชน์์ พรรคการเมืือง
การเลืือกตั้้�ง วััฒนธรรมทางการเมืือง การสื่่�อสาร เศรษฐกิิจ สัังคมสารสนเทศ ปััจจััยทางภููมิิศาสตร์์ อิิทธิิพล
ภายนอกรััฐ และโดยเชื่่�อมโยงกัับการเมืืองการปกครองของไทย รวมทั้้�งบริิบทของโลกร่่วมสมััย
Concepts, theories, and methods in comparative analysis and explanation of political
phenomena and regimes of countries objectively, with an emphasis on political developments
according to major characteristics and dynamics such as state structures, legal systems, policies,
civil societies, interest groups, political parties, elections, political cultures, communications, economics, information societies, geographical conditions, external influences, and in connection with
Thai politics and government as well as contexts of contemporary world.
POL 207	วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
(Research Methodology)
		ความหมายและลัักษณะเฉพาะของการวิิจัยั ทางสัังคมศาสตร์์ ลัักษณะเฉพาะของการวิิจัยั ทาง
รััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ และสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์สาขาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเบื้้�องต้้น
การกำำ�หนดรููปแบบงานวิิจัยั ทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การใช้้สถิติิ ใิ นการวิิจัยั ทางสัังคมศาสตร์์ เครื่่อ� ง
มืือทางดิิจิิทััลเทคโนโลยีีสำำ�หรัับการวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ การเรีียบเรีียงและนำำ�เสนอผลการวิิจััยในรููปแบบ
ต่่าง ๆ การฝึึกการทำำ�สำำ�รวจหรืือการวิิจััยขนาดเล็็กทางด้้านรััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ และโลกาภิิวััตน์์
Definitions and characteristics of research in social science, political science, economics and related fields, basic research methodology; quantitative and qualitative design. The
use of statistics for social science’s research, the use of digital technology for social science’s
research, composition and presentation of various research forms, practice in mini-research relating
to political science, economics and globalization.
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POL 497

การฝึึกงาน
3(0-35-18)
(Internship)
การฝึึกงานในหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม หรืือหน่่วยงานระหว่่างประเทศ ซึ่่ง�
อาจตั้้�งอยู่่�ภายในประเทศหรืือต่่างประเทศก็็ได้้ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเนื้้�อหาของหลัักสููตรทางรััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์
การทููตและการต่่างประเทศ และโลกาภิิวััตน์์ ในด้้านใดด้้านหนึ่่�ง หรืือหลายด้้านประกอบกััน เพื่่�อเรีียนรู้้�และ
ได้้รัับประสบการณ์์วิิชาชีีพ โดยมีีเวลาฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง และนำำ�เสนอรายงานการฝึึกงาน ภาย
ใต้้การควบคุุมและประเมิินผลของคณะกรรมการของวิิทยาลััย และการประเมิินจากองค์์กรที่่�ฝึึกงาน
Internship in an agency in the public, private, or civil society sector, or in an international
organization located either domestically or abroad, related to the curriculum contents of political
science, economics, diplomacy and international affairs, as well as globalization, whether in a single
aspect or in several aspects combined; at least 200 hours work experience with submission of an
internship report supervised and evaluated by a college committee and the workplace.
POL 498

การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
การจััดทำำ�โครงงานศึึกษาในประเด็็นใดประเด็็นหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ อาจเป็็นประเด็็นในทาง
ทฤษฎีีและ/หรืือปฏิิบััติิ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการและแนวเนื้้�อหาหลัักสููตรของวิิทยาลััยในลัักษณะบููรณาการ
และการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ภายใต้้การแนะนำำ�ของอาจารย์์ที่ป่� รึึกษาแบบตััวต่่อตััว โดยนัักศึึกษาจะต้้องรายงานผล
การศึึกษาเป็็นสารนิิพนธ์์และการนำำ�เสนอด้้วยปากเปล่่า หรืืออาจนำำ�เสนอผลการศึึกษาส่่วนหนึ่่ง� ในรููปแบบของ
การสื่่�อสารอื่่�น ๆ เช่่น ภาพโปสเตอร์์ วีีดิิทััศน์์ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ อิินเทอร์์เน็็ต งานสื่่�อสารเชิิงศิิลปะ การจััด
กิิจกรรม ฯลฯ โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
A study project on a specific topic, whether in a theoretical or practical aspect or both,
in accordance with principles and curriculum contents of the college in an integrating manner and
with critical thinking, under one-on-one guidance of an advisor; students must submit a thesis and
make an oral presentation; or the result of the study may be presented in other forms of communication such as photo, poster, video clip, computer program, internet, artistic-communication work,
activity arrangement, etc. with approval by the student’s advisor.
POL 499	สหกิิจศึึกษา
6(0-35-18)
(Co-Operative Education)
การศึึกษาและฝึึกงานในหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ด้้านรััฐศาสตร์์ รััฐประศาสนศาสตร์์ การ
ทููตและความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ เศรษฐศาสตร์์ การพััฒนา ความเป็็นธรรมทางสัังคม และที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่�อ
เรีียนรู้้�และได้้รัับประสบการณ์์วิิชาชีีพ มีีเวลาฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 400 ชั่่�วโมง เน้้นการเข้้าใจแนวคิิด โครงสร้้าง
ระบบและกระบวนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เข้้าปฏิิบััติิงาน ลัักษณะสำำ�คััญและปััญหาอุุปสรรคของ
องค์์กรนั้้�นภายใต้้บริิบทของสัังคมระดัับประเทศและโลกาภิิวััตน์์ โดยนัักศึึกษาจะต้้องรายงานผลการศึึกษา
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และนำำ�เสนอด้้วยปากเปล่่า ภายใต้้การควบคุุมและประเมิินผลของคณะกรรมการ และการประเมิินผลจาก
องค์์การที่่�นัักศึึกษาปฏิิบััติิงาน
Study and work at an agency in the public, private, or civil society sector related to
political science, public administration, diplomacy and international relations, economics, development, social justice, and other related fields, aimed at learning and obtaining professional
experience; at least 400 hours emphasizing understanding of concepts, structures, systems and
work processes of the agency under internship, its major characteristics, problems and obstacles
in the context of societies at the national and global levels; students must submit a work report and
make an oral presentation, supervised and evaluated by a college committee and the workplace.

ข. วิิชาชีีพ-บัังคัับ
POL 103

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Politics and Government)
ความเป็็นมาของการเมืืองการปกครองไทยนัับแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน โดยเน้้นพััฒนาการและ
อุุปสรรคของประชาธิิปไตยในเงื่่อ� นไขและบริิบทของสัังคมไทยนัับแต่่ พ.ศ.๒๔๗๕ เช่่น รััฐธรรมนููญ โครงสร้้าง
สถาบััน ความคิิด อุุดมการณ์์ วััฒนธรรม ระบบอุุปถััมภ์์ กฎหมาย นโยบาย ผู้้�กระทำำ�การ การสื่่�อสาร ประชา
สัังคม อย่่างเชื่่อ� มโยงกัับสภาพการณ์์อื่่น� ภายใน ภายนอกประเทศ และความเปลี่่ย� นแปลงระดัับโลกด้้านต่่างๆ
เช่่น เทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ การพััฒนา ระบบความเชื่่�อ ภััยคุุกคาม เป็็นต้้น
Development of Thai politics and Government from the past to the present by emphasizing the development and obstacles of democracy in the conditions and contexts of Thai society
since 1932: constitution, structure, institution, thought, ideology, culture, patronage system, law,
policy, actor, communication, civil society, linking of inner and outer factors, global changes in
various aspects: technology, economy, development, belief system, threats.
POL 201	รััฐธรรมนููญและสถาบัันทางการเมืือง
3(3-0-6)
(Constitution and Political Institutions)
	พััฒนาการและแนวคิิดเกี่่ย� วกัับรััฐธรรมนููญ ลััทธิรัิ ฐั ธรรมนููญ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐธรรมนููญ
กัับสถาบัันทางการเมืือง เช่่น รััฐสภา รััฐบาล ศาล องค์์กรอิิสระ หลัักเกณฑ์์การใช้้อำำ�นาจปกครองที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับรััฐธรรมนููญ เช่่น อำำ�นาจอธิิปไตย ระบบราชการ สิิทธิิเสรีีภาพ การมีีส่่วนร่่วม การตรวจสอบ ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างสัังคมและเศรษฐกิิจกัับรััฐธรรมนููญ ปััญหาสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับรััฐธรรมนููญทั้้�งของไทยและกรณีีตััวอย่่างใน
บางประเทศ รวมทั้้�งผลกระทบจากการเชื่่�อมโยงและความเปลี่่�ยนแปลงระดัับโลก
Development and concepts relating to constitution; constitutionalism, relationship
between the constitution and political institutions such as parliament, government, courts, autonomous organizations; principles of the use of governing power relating to the constitution such as
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sovereignty, bureaucracy, rights and liberty, participation, monitoring; relations between society
and economy and constitution; major problems concerning constitutions in Thailand and other
countries, as well as consequences of connection and change at the global level.
POL 203

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Introduction to Public Policy)
แนวความคิิดเกี่่ย� วกัับนโยบายสาธารณะ ประเภทและตััวแบบนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เทคนิิคการวิิเคราะห์์นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะในมิิติิด้้านระบบจััดการข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ ระบบการสื่่อ� สารและระบบปััญญาประดิิษฐ์์ในบริิบทแนวโน้้ม การบริิหารงานภาครััฐที่่เ� น้้นเปลี่่ย� น
โครงสร้้างองค์์การจากการเน้้นกำำ�ลัังคนเป็็นการใช้้เทคโนโลยีีมากขึ้้�น รวมทั้้�งประเด็็นความเป็็นธรรมและเท่่า
เทีียมกัันในสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Concepts of public policy, types and models of public policies, public policy process,
methods of public policy analysis; public policy in the dimensions of big data management, communication systems and artificial intelligence in the context of public administration with an increasing
emphasis on the use of digital technology; related issues of social justice and equality.
POL 208

การเมืือง การปกครอง และหลัักกฎหมาย
3(3-0-6)
(Politics, Government, and Principles of Law)
การเมืืองและการปกครองตามหลัักนิิติิรััฐ องค์์ประกอบและรููปแบบของรััฐ การเป็็น นิิติิบุุคคล
และสถาบัันต่่าง ๆ ของรััฐ รวมทั้้�งองค์์กรที่่�ใช้้อำำ�นาจอธิิปไตย หลัักและกระบวนการทางกฎหมายมหาชนที่่�
สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินงานทางการเมืืองและการปกครอง โดยเฉพาะในกรณีีของไทย ประเด็็นร่่วมสมััยทางการ
เมืือง เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และโลกาภิิวััตน์์ที่่�สััมพัันธ์์กัับกฎหมาย
Politics and government under the rule of law; components and forms of the state,
legal entities and institutions of the state, including organizations exercising sovereign powers;
principles and processes of civil laws important to political and governmental operations particularly in the case of Thailand; contemporary issues concerning politics, economy, technology, and
globalization relating to law.
POL 213	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และการเมืืองการบริิหาร
3(3-0-6)
(Science, Technology, and Politics and Administration)
รากฐานความเป็็นมาทางความคิิดและสัังคม ความหมายและกระบวนการของความรู้้� ทาง
วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี ปััจจััยและผลกระทบของวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ต่่อมนุุษย์์
เศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม ความเป็็นบุุคคล ความเป็็นสาธารณะ ซึ่่�งมีีนััยสำำ�คััญต่่อแนวทางและ
กระบวนการในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะด้้านต่่างๆ ตลอดจนแนวโน้้ม พััฒนาการ และความก้้าวหน้้า
ทางวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีร่่วมสมััยที่่�ส่่งผลต่่อทิิศทางของสัังคมในอนาคต
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Intellectual and social foundations, meanings and processes of scientific knowledge
and technological innovation; conditions and impacts of science and technology on human beings, economy, politics, culture, personhood, publicness, which are significant to the ways and
processes of public policy formations; trends, development and progress of contemporary science
and technology affecting future social directions.
POL 315	ทฤษฎีีความยุุติิธรรม
3(3-0-6)
(Theories of Justice)
แนวพิินิิจและแนวคิิดว่่าด้้วยความยุุติิธรรม ทฤษฎีีความยุุติิธรรมจากสำำ�นัักต่่าง ๆ เช่่น สำำ�นััก
จารีีตนิิยม สำำ�นัักสััจนิิยม สำำ�นัักอรรถประโยชน์์นิิยม สำำ�นัักสััญญาสัังคม สำำ�นัักเสรีีนิิยม สำำ�นัักเสมอภาคนิิยม
สำำ�นัักสตรีีนิิยม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความยุุติิธรรมกัับระบอบการเมืืองและระบบเศรษฐกิิจ นััยสำำ�คััญของ
ทฤษฎีีต่่อการจััดรููปแบบและกระบวนการยุุติิธรรม โดยเชื่่�อมโยงกัับสภาพการณ์์ ความเปลี่่�ยนแปลง ประเด็็น
และปััญหาสำำ�คััญของโลกปััจจุุบััน
Approaches and concepts concerning justice; theories of justice from various schools
of thought such as traditionalism, realism, utilitarianism, social contractarianism, liberalism, egalitarianism, communitarianism; relations between justice and political regimes and economic systems; implications of theories on the arrangement of forms and processes of justice; connections
to circumstances, changes, issues and problems of the present world.

ค. วิิชาชีีพ-เลืือก
POL 205

การเจรจาและการจััดการความขััดแย้้ง: ภาคทฤษฎีีและปฏิิบััติิ
3(3-0-6)
(Negotiation and Conflict Resolution: Theory and Practice)
แก่่นสารและหลัักการของการเจรจา เทคนิิคการเจรจา อุุปสรรคในการเจรจา ความเชื่่อ� ที่่ไ� ม่่ถููก
ต้้องเกี่่�ยวกัับการเจรจา การเจรจาในฐานะผู้้�มีีอำำ�นาจมากกว่่าและในฐานะผู้้�มีีอำำ�นาจน้้อยกว่่า การเจรจากัับ
การจััดการความขััดแย้้งทั้้�งในทางการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคม ทั้้�งภายในประเทศและระหว่่างประเทศ
Essence and principles of negotiation, negotiation’s techniques, difficulty in negotiation, myths of negotiation, negotiation between unequal parties, negotiation and conflict resolution
in politics, economy, and society in both domestic and international level.
POL 209

การเมืืองไทยร่่วมสมััย
3(3-0-6)
(Contemporary Politics of Thailand)
การนำำ�ประเด็็นปััญหาร่่วมสมััยในการเมืืองการปกครองไทยมาสััมมนาอภิิปรายร่่วมกััน เพื่่�อ
ให้้นัักศึึกษาสามารถคิิดเชิิงวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และวิิพากษ์์ ด้้วยตนเอง และแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
อาจประกอบด้้วยการศึึกษาและอภิิปรายงานวิิชาการที่่�สำำ�คััญ การค้้นคว้้า นำำ�เสนอ และอภิิปรายตามความ
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สนใจของนัักศึึกษา การบรรยายโดยผู้้�สอนหรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในบางส่่วน ทั้้�งนี้้�มุ่่�งเชื่่�อมโยงสู่่�เศรษฐกิิจ สัังคม
และพััฒนาการโลกร่่วมสมััยด้้วยตามความเหมาะสม
Bringing problems of Thai politics and government to the seminar class, students
could enable to think critically, synthesize and critique by themselves and exchange learning with
others. May contain important academic textbooks and discussions; researching, presenting and
discussing by student interests: lectures by some instructors and experts: linking to socio-economy
and contemporary world.
POL 301

เศรษฐกิิจการเมืืองโลก
3(3-0-6)
(World Political Economy)
ระบบเศรษฐกิิจการเมืืองระหว่่างประเทศ ระบบทุุนนิิยมโลก การรวมกลุ่่�มระหว่่างรััฐไทยกัับ
เศรษฐกิิจการเมืืองโลก ไทยกัับสถาบัันและองค์์การระหว่่างประเทศด้้านเศรษฐกิิจและการเมืือง ความสััมพัันธ์์
ทางเศรษฐกิิจการค้้า การลงทุุน รวมทั้้�งอิิทธิิพลของพลัังต่่าง ๆ มหาอำำ�นาจกัับการกำำ�หนดนโยบายเศรษฐกิิจ
การเมืืองไทย และระเบีียบเศรษฐกิิจการเมืืองโลก
World political economy system. World capitalist economy. Multilateral cooperations.
Thailand and world political economy. Relations between Thailand and international organizations.
International relations on trade and investment. Impact of various powers. Great powers and Thailand’s international politico-economic policy making and world order.
POL 321

การสื่่�อสารทางการเมืือง
3(3-0-6)
(Political Communication)
	ทฤษฎีีการสื่่�อสารทางการเมืือง การสื่่�อสารกัับการใช้้ประโยชน์์ทางการเมืือง การสื่่�อสารระหว่่าง
องค์์กรทางการเมืืองกัับสาธารณชน กระบวนการสื่่�อสารทางการเมืือง พััฒนาการของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่กัับ
การสื่่�อสารทางการเมืือง การเมืืองในสัังคมเครืือข่่ายผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััล การวิิเคราะห์์ประเด็็นปััญหาร่่วม
สมััยของการสื่่�อสารการเมืือง เช่่น เสรีีภาพ ความมั่่�นคง การเซ็็นเซอร์์ การสอดส่่องของรััฐ พื้้�นที่่�ส่่วนตััวและ
สาธารณะ ประชาธิิปไตย การเคลื่่�อนไหวทางสัังคม การโฆษณาชวนเชื่่�อ
Theories of political communication, the use of communication for political utility,
communication between political organization and public, process of political communication,
development of modern technology and political communication, political communication in digital
network, analysis of contemporary political communication issues such as freedom, security, censoring,
surveillance of state, private and public sphere, democracy, social movement, propaganda.
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POL 328

ประชาธิิปไตยเปรีียบเทีียบและประชาธิิปไตยภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Comparative Democracy and Democratization)
แนวคิิดและระบอบประชาธิิปไตยแบบต่่าง ๆ ตััวชี้้�วััดสากลของประชาธิิปไตย การศึึกษา
เปรีียบเทีียบเชิิงประจัักษ์์ของกรณีีศึึกษาในประเทศต่่าง ๆ ที่่�เป็็นตััวแบบสำำ�คััญ แนวคิิด ทฤษฎีี และข้้อถก
เถีียงเกี่่�ยวกัับประชาธิิปไตยภิิวััตน์์ การเปลี่่�ยนแปลงสู่่�ประชาธิิปไตยในภููมิิภาคต่่าง ๆ ของโลก ปััจจััยที่่�นำำ�ไป
สู่่�การเปลี่่ย� นผ่่านไปสู่่�ประชาธิิปไตย ปััจจััยที่่ทำ� ำ�ให้้ระบอบประชาธิิปไตยมั่่�นคงยั่่�งยืืน หรืือไร้้เสถีียรภาพ สภาพ
ระหว่่างประเทศที่่�ส่่งเสริิมและเป็็นอุุปสรรคต่่อประชาธิิปไตยภิิวััตน์์
Concepts and various forms of democracy, universal indicators of democracy, comparative study using empirical data from countries representing important models, concepts, theories
and arguments relating to democratization, democratic transition in various regions around the world,
factors of democratization, factors of consolidated democracy, factors of unstable democracy,
international factors leading to democratization, international factors preventing to democratization.
POL 329

ความเป็็นธรรมทางการเมืืองและสัังคม
3(3-0-6)
(Political and Social Justice)
หลัักการและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับความเป็็นธรรมทางการเมืืองและสัังคมในปััจจุุบััน ปััญหาความ
เหลื่่อ� มล้ำำ�ท
� างเศรษฐกิิจสัังคม การจััดสรรทรััพยากรและการกระจายทรััพย์์สินิ ปััญหาเรื่่อ� งความ ไม่่เท่่าเทีียมกััน
ทางอำำ�นาจระหว่่างปััจเจกชน กลุ่่�ม และภููมิิภาค บรรทััดฐานและแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับความเป็็นธรรมทางการ
เมืืองและสัังคม เช่่น สิิทธิิมนุุษยชน ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ สวััสดิิการของรััฐรวมทั้้�งประเด็็นปััญหาใหม่่ เช่่น
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางดิิจิิทััล อำำ�นาจของเทคโนโลยีีชีีวภาพ
Principles and theories of contemporary political and social justice, problems of economic and social inequality, resource distribution, problems of power inequality between individual,
group and region, political and social justice’s norms such as human rights, human security, state’s
welfare, new issues such as digital and biotechnology inequality.
POL 341

การเมืืองการปกครองท้้องถิ่่�น
3(3-0-6)
(Local Politics and Government)
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการเมืืองการปกครองระดัับท้้องถิ่่�น โครงสร้้างอำำ�นาจในชุุมชน
ท้้องถิ่่�น รููปแบบการปกครองท้้องถิ่่�นของประเทศเสรีีประชาธิิปไตยที่่�สำำ�คััญและของประเทศไทย กฎหมาย
สำำ�คััญที่่�เกี่่�ยวข้้องของไทย บทบาทขององค์์กรปกครองท้้องถิ่่�นในด้้านการพััฒนาทางการเมืือง เศรษฐกิิจ
วััฒนธรรม การศึึกษา สภาพแวดล้้อม และสวััสดิิการสัังคม
Concepts and theories of local politics and government, community power structures,
forms of local government in the liberal democratic countries and in Thailand; related law, the
roles of local administrative organizations in political development, economy, culture, education,
environments and social welfares.
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POL 351

การเมืืองภาคประชาสัังคม
3(3-0-6)
(Politics and Civil Society)
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการเมืืองภาคประชาสัังคม การก่่อตััว พััฒนาการ และอุุปสรรคของ
ประชาสัังคม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐและประชาสัังคม กรณีีศึึกษาการรวมตััวและการเคลื่่�อนไหว ภาคประชา
สัังคม ทั้้�งไทยและต่่างประเทศ เช่่น ประชาสัังคมโลกและเครืือข่่ายสัังคมดิิจิิทััล		
Theories and thoughts on civil society. Formation, development and problems of civil
societies. Relations between states and civil societies. Case studies on both domestic and international civil societies’s formations and movements such as world society and digital social network.
POL 357

การเมืืองเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนา
3(3-0-6)
(Politics of Environment and Development)
ประเด็็นทางการเมืืองเกี่่�ยวกัับปััญหาและสถานการณ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ระบบนิิเวศ และการ
พััฒนา ผลกระทบของการพััฒนาในลัักษณะที่่�มีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและความเป็็นอยู่่�ของมนุุษย์์ ทั้้�งในระดัับท้้อง
ถิ่่�น ระดัับประเทศ ระดัับระหว่่างประเทศ และระดัับโลก แนวทางการพััฒนากระแสหลัักและทางเลืือกแบบ
ต่่างๆ ทางทฤษฎีีและทางปฏิิบัติั ิ นััยสำำ�คัญ
ั และผลกระทบของเทคโนโลยีีใหม่่ บทบาทของรััฐและองค์์กรต่่างๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง รวมทั้้�งประเด็็นทางการเมืืองและสัังคมที่่สื� บื เนื่่�อง เช่่น สิิทธิมิ นุุษยชน ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ ความ
ยั่่�งยืืน
Political issues in the problems of environmental situation, ecology, and development; impacts of development toward human livings and environment in the local, national, and
international levels. The main and alternative approaches in development, both in theories and
practices; the significant and impacts of new technologies, the related roles of government and
organizations, including the following socio-political issues, such as; human right, human security
and sustainability.
POL 358	พััฒนาการสัังคมสมััยใหม่่และหลัังสมััยใหม่่	
3(3-0-6)
(Social Development of Modern and Postmodern Society)
	ทฤษฎีีและแนวคิิดเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงจากสัังคมเกษตรไปสู่่�สัังคมอุุตสาหกรรมและ
สัังคมหลัังอุุตสาหกรรม การเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�สมััยใหม่่ในสัังคมตะวัันตกผ่่านยุุคต่่าง ๆ ได้้แก่่ ยุุคฟื้้�นฟููศิิลปะ
วิิทยาการ ยุุคแสงสว่่างทางปััญญา การปฏิิวัติั อุิ ตุ สาหกรรม การเกิิดระบบทุุนนิิยม และระบบทุุนนิิยมในปััจจุุบันั
รวมทั้้�งศึึกษาความเปลี่่ย� นแปลงไปสู่่�สังั คมสมััยใหม่่ของสัังคมนอกตะวัันตก และปััญหาว่่าด้้วยภาวะสมััยใหม่่
และภาวะหลัังสมััยใหม่่
Theories and concepts of the transition from agriculture society to industrial society and
postindustrial society, non-western country’s transition to modern society, problems of modernity
and postmodernity.
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POL 359	ภููมิิรััฐศาสตร์์และความมั่่�นคงระหว่่างประเทศ	
3(3-0-6)
(Geopolitics and International Security)
แนวคิิ ด และทฤษฎีีภููมิิ รัั ฐ ศาสตร์์ ผลกระทบของความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งประเทศภายหลัั ง
สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ของภููมิิภาคต่่าง ๆ ในโลก การเข้้าขัับเคลื่่�อน และปรัับตััวสู่่�ระบบเศรษฐกิิจแบบ เสรีีนิิยม
ควบคู่่�กัับกระแสธารประชาธิิปไตย การขยายตััวของลััทธิกิ ารก่่อการร้้าย ภายหลัังการสิ้้�นสุุดสงครามเย็็น และ
การใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อจััดการรููปแบบความมั่่�นคงสมััยใหม่่
Concepts and theories of geopolitics, world war II’s effects on international relation in
various regions around the world, liberalization and democratization, growth of terrorism after cold
war, the use of technology for non-traditional security management.
POL 369

การต่่างประเทศของไทยและอาเซีียนในบริิบทโลก
3(3-0-6)
(Thailand’s Foreign Affair and ASEAN in Global Context)
	สถานการณ์์ยุุคสงครามเย็็นซึ่่�งส่่งผลต่่อนโยบายต่่างประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้และของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้้�ก่่อตั้้�งองค์์กรอาเซีียน พััฒนาการอาเซีียนและความเป็็นประชาคม
อาเซีียน ผลความร่่วมมืือของอาเซีียนต่่อการสร้้างสัันติิภาพ ความมั่่�นคง และความรุ่่�งเรืือง ในภููมิิภาคและต่่อ
ชุุมชนโลกโดยรวม อนาคตของอาเซีียนและผลต่่อประเทศไทย ภููมิิภาค และความร่่วมมืือระดัับโลก จุุดอ่่อน
จุุดแข็็งที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อนโยบายการต่่างประเทศไทยและความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
Cold war’s effects on foreign policy in Southeast asia and Thailand as founding country,
development of ASEAN and ASEAN community, effects of ASEAN on peace, security and prosperity in regional and global level, future of ASEAN and effects on Thailand, region and global
cooperation, strengths and weaknesses that will effect Thailand’s foreign policy and international
relation.
POL 374

การบริิหารงานภาครััฐร่่วมสมััย
3(3-0-6)
(Contemporary Public Management)
แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับการจััดการภาครััฐ หลัักธรรมาภิิบาล ประโยชน์์สาธารณะ ความเสมอ
ภาคและความเป็็นธรรมในสัังคม วิิวัฒ
ั นาการและพลวััตของแนวคิิดการจััดการภาครััฐร่่วมสมััย รััฐบาลดิิจิทัิ ลั
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการเมืืองกัับการจััดการภาครััฐ ปฏิิสัมั พัันธ์์ของภาครััฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสัังคม
ในการจััดบริิการสาธารณะ การพััฒนาองค์์ความรู้้�ในบริิบทของสัังคมไทย
Concepts and theories of public management, principles of good governance, public
interest, equality and justice in society, evolution and dynamic of contemporary public management,
digital government, relationship between politics and public management, interaction between
public sector, private sector and civil society in public management, developing body of knowledge
in context of Thailand’s society.
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POL 375

การบริิหารงานคลัังและการงบประมาณร่่วมสมััย
3(3-0-6)
(Contemporary Fiscal and Budgeting Administration)
		แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับนโยบายการคลัังและงบประมาณ และความเชื่่อ� มโยงกัับเป้้าหมาย
ในการพััฒนาด้้านต่่าง ๆ ผลกระทบของโลกาภิิวัตั น์์และการรวมกลุ่่�มทางเศรษฐกิิจระหว่่างประเทศต่่อนโยบาย
แนวทางการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์และบล็็อกเชนในกระบวนการ ทางการเงิินและการคลััง
เช่่น การกำำ�หนดนโยบาย การจััดทำำ�ยุุทธศาสตร์์และแผน การภาษีีอากร การจััดสรรและบริิหารงบประมาณ
การบริิหารการจััดซื้้�อจััดจ้้าง การบริิหารทรััพย์์สิินและสภาพคล่่อง การบััญชีี และการติิดตามตรวจสอบและ
การประเมิินผลทางการคลัังและงบประมาณ
Concepts and theories of fiscal and budgeting administration and its relationship
with development’s goals, effect of globalization and economic integration on policy, directions of
artificial intelligence usage and blockchain in fiscal and budgeting process such as policy making,
strategy making, tax, budgeting administration, purchase administration, property management
and liquidity, inspection and evaluation of fiscal and budgeting related issues.
POL 377

ภาวะผู้้�นำำ�กัับจริิยธรรมการบริิหาร
3(3-0-6)
(Leadership and Management’s Ethics)
แนวคิิดเรื่่�องจริิยธรรมการบริิหาร ทฤษฎีีและรููปแบบกลยุุทธ์์ของการจััดการทรััพยากรบุุคคล
สมััยใหม่่ การวิิเคราะห์์องค์์การเพื่่�อการเลืือกใช้้กลยุุทธ์์ในการบริิหารทรััพยากรบุุคคลที่่�เหมาะสม เพื่่�อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อองค์์การและสัังคมโดยรวม การวิิเคราะห์์ความเชื่่�อมโยงของกลยุุทธ์์องค์์การและกลยุุทธ์์
การบริิหารทรััพยากรบุุคคล โดยคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมภายนอกองค์์กรที่่�มีีผลกระทบต่่อ
การเปลี่่�ยนภายในองค์์การ ตลอดการบริิหารความเสี่่�ยงในบริิบทสัังคมยุุคดิิจิิทััล
Concepts of management’s ethics, theories and models of modern human resource
management, analysis of organization for the purpose of maximizing organization utility and social utility by choosing the right human resource management’ s strategy, analysis of relationship
between organization’s strategy and human resource’s strategy, external factor effecting changes
of organization, risk management in the context of digital society.
POL 451

ประเด็็นคััดสรรเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีและปรััชญาการเมืือง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Political Theory and Philosophy)
		การศึึกษาประเด็็นและ/หรืือตััวบทคััดสรรในทางทฤษฎีีและปรััชญาการเมืือง ตามความสนใจ
และจุุดเน้้นของผู้้�สอนและนัักศึึกษา
		Studies on selected topics and/or texts in political theory and philosophy according
to the interest and emphasis of the instructor and students.
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POL 452

ประเด็็นคััดสรรเกี่่�ยวกัับการเมืืองการปกครองเปรีียบเทีียบ
3(3-0-6)
(Selected Topics in Comparative Politics and Government)
		การศึึกษาประเด็็นและ/หรืือตััวบทคััดสรรในทางการเมืืองการปกครองเปรีียบเทีียบ ตามความ
สนใจและจุุดเน้้นของผู้้�สอนและนัักศึึกษา
Studies on selected topics and/or texts in comparative politics and government
according to the interest and emphasis of the instructor and students.
POL 453

เอกััตศึึกษาทางรััฐศาสตร์์
3(3-0-6)
(Individual Study in Political Science)
	หััวข้้อทางรััฐศาสตร์์ที่่�นัักศึึกษาสนใจเป็็นพิิเศษ โดยมีีอาจารย์์ให้้คำำ�แนะนำำ�อย่่างใกล้้ชิิด
Topics related to Political Science that are of student’ special interest under supervision
of advisor.

2.3 วิิชาโท

วิิชาโท-บัังคัับ

POL 102

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางปรััชญาการเมืือง
3(3-0-6)
(Introduction to Political Philosophy)
	พื้้�นฐานของปรััชญาและทฤษฎีีการเมืืองตะวัันตกและตะวัันออก และอาจรวมถึึงแนวทางอื่่�น เพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจรากฐานของมุุมมองและวิิธีีคิดิ อัันนำำ�มาซึ่่ง� ข้้อถกเถีียงเกี่่ย� วกัับแนวคิิดทางการเมืือง เช่่น มนุุษย์์
รััฐ พลเมืือง ผู้้�ปกครอง อำำ�นาจ ความรู้้� ความจริิง ความดีี ความยุุติิธรรม กฎ สิิทธิิ เสรีีภาพ หน้้าที่่� ทรััพย์์สิิน
ความเท่่าเทีียม ประชาธิิปไตย รวมทั้้�งการเชื่่อ� มโยงกัับประวััติศิ าสตร์์และแนวโน้้มร่่วมสมััย เช่่น โลกดิิจิทัิ ลั ชีีว
การเมืือง เป็็นต้้น
Foundation of eastern/western political philosophies and political theories, and may
include other approaches for studying the foundation of thought that leads to an argument regarding
political thoughts such as human, state, citizen, governor, power, truth, goodness, justice, rule,
right, liberty, duty, property, equality, democracy, and in connection with history and contemporary
trends such as digital world and biopolitics.
POL 202

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
(Introduction to International Politics and Globalization)
แนวพิินิิจและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์ โดยเชื่่�อมโยงกัับ
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั อื่่น� ๆ เช่่น ความมั่่�นคงของชาติิและนานาชาติิ เศรษฐกิิจการเมืืองโลก ปทััสถานระหว่่างประเทศ
ประชาสัังคมโลก และโลกาภิิบาล ในมิิติร่ิ ว่ มสมััยทางการเมืือง เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี วััฒนธรรม สภาพแวดล้้อม
สารสนเทศและการสื่่�อสาร
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		 Approaches and theories in international relations and globalization, with specific
reference to other major topics such as national and international security, global political economy,
international norms, civil societies, and global governance, relating to contemporary dimensions
in terms of politics, economy, technology, culture, environment, information and communication.
POL 206

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองการปกครองเปรีียบเทีียบ
3(3-0-6)
(Introduction to Comparative Politics and Government)
แนวคิิด ทฤษฎีี และระเบีียบวิิธีี ในการวิิเคราะห์์และอธิิบายเชิิงเปรีียบเทีียบปรากฏการณ์์ทางการ
เมืืองและระบอบการปกครองของประเทศต่่าง ๆ ตามสภาพจริิง โดยเน้้นการพััฒนาการเมืืองตามลัักษณะ
และพลวััตที่่สำ� ำ�คัญ
ั เช่่น โครงสร้้างรััฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสัังคม กลุ่่�มผลประโยชน์์ พรรคการเมืือง
การเลืือกตั้้�ง วััฒนธรรมทางการเมืือง การสื่่�อสาร เศรษฐกิิจ สัังคมสารสนเทศ ปััจจััยทางภููมิิศาสตร์์ อิิทธิิพล
ภายนอกรััฐ และโดยเชื่่�อมโยงกัับการเมืืองการปกครองของไทย รวมทั้้�งบริิบทของโลกร่่วมสมััย
Concepts, theories, and methods in comparative analysis and explanation of political
phenomena and regimes of countries objectively, with an emphasis on political developments
according to major characteristics and dynamics such as state structures, legal systems, policies,
civil societies, interest groups, political parties, elections, political cultures, communications, economics, information societies, geographical conditions, external influences, and in connection with
Thai politics and government as well as contexts of contemporary world.

	วิิชาโท-เลืือก
POL 103

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Politics and Government)
ความเป็็นมาของการเมืืองการปกครองไทยนัับแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน โดยเน้้นพััฒนาการและ
อุุปสรรคของประชาธิิปไตยในเงื่่อ� นไขและบริิบทของสัังคมไทยนัับแต่่ พ.ศ.๒๔๗๕ เช่่น รััฐธรรมนููญ โครงสร้้าง
สถาบััน ความคิิด อุุดมการณ์์ วััฒนธรรม ระบบอุุปถััมภ์์ กฎหมาย นโยบาย ผู้้�กระทำำ�การ การสื่่�อสาร ประชา
สัังคม อย่่างเชื่่อ� มโยงกัับสภาพการณ์์อื่่น� ภายใน ภายนอกประเทศ และความเปลี่่ย� นแปลงระดัับโลกด้้านต่่างๆ
เช่่น เทคโนโลยีี เศรษฐกิิจ การพััฒนา ระบบความเชื่่�อ ภััยคุุกคาม เป็็นต้้น
Development of Thai politics and Government from the past to the present by emphasizing the development and obstacles of democracy in the conditions and contexts of Thai society
since 1932: constitution, structure, institution, thought, ideology, culture, patronage system, law,
policy, actor, communication, civil society, linking of inner and outer factors, global changes in
various aspects: technology, economy, development, belief system, threats.
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POL 201	รััฐธรรมนููญและสถาบัันทางการเมืือง
3(3-0-6)
(Constitution and Political Institutions)
	พััฒนาการและแนวคิิดเกี่่ย� วกัับรััฐธรรมนููญ ลััทธิรัิ ฐั ธรรมนููญ ความสััมพัันธ์์ระหว่่างรััฐธรรมนููญ
กัับสถาบัันทางการเมืือง เช่่น รััฐสภา รััฐบาล ศาล องค์์กรอิิสระ หลัักเกณฑ์์การใช้้อำำ�นาจปกครองที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับรััฐธรรมนููญ เช่่น อำำ�นาจอธิิปไตย ระบบราชการ สิิทธิิเสรีีภาพ การมีีส่่วนร่่วม การตรวจสอบ ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างสัังคมและเศรษฐกิิจกัับรััฐธรรมนููญ ปััญหาสำำ�คัญ
ั เกี่่ย� วกัับรััฐธรรมนููญทั้้�งของไทยและกรณีีตััวอย่่างใน
บางประเทศ รวมทั้้�งผลกระทบจากการเชื่่�อมโยงและความเปลี่่�ยนแปลงระดัับโลก
Development and concepts relating to constitution; constitutionalism, relationship
between the constitution and political institutions such as parliament, government, courts, autonomous organizations; principles of the use of governing power relating to the constitution such as
sovereignty, bureaucracy, rights and liberty, participation, monitoring; relations between society
and economy and constitution; major problems concerning constitutions in Thailand and other
countries, as well as consequences of connection and change at the global level.
POL 203

ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Introduction to Public Policy)
		แนวความคิิดเกี่่ย� วกัับนโยบายสาธารณะ ประเภทและตััวแบบนโยบายสาธารณะ กระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เทคนิิคการวิิเคราะห์์นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะในมิิติิด้้านระบบจััดการข้้อมููล
ขนาดใหญ่่ ระบบการสื่่�อสารและระบบปััญญาประดิิษฐ์์ในบริิบทแนวโน้้มการบริิหารงานภาครััฐที่่เ� น้้นเปลี่่ย� น
โครงสร้้างองค์์การจากการเน้้นกำำ�ลัังคนเป็็นการใช้้เทคโนโลยีีมากขึ้้�น รวมทั้้�งประเด็็นความเป็็นธรรมและเท่่า
เทีียมกัันในสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Concepts of public policy, types and models of public policies, public policy process, methods of public policy analysis; public policy in the dimensions of big data management,
communication systems and artificial intelligence in the context of public administration with an
increasing emphasis on the use of digital technology; related issues of social justice and equality.
POL 208

การเมืือง การปกครอง และหลัักกฎหมาย
3(3-0-6)
(Politics, Government, and Principles of Law)
การเมืืองและการปกครองตามหลัักนิิติิรััฐ องค์์ประกอบและรููปแบบของรััฐ การเป็็น นิิติิบุุคคล
และสถาบัันต่่าง ๆ ของรััฐ รวมทั้้�งองค์์กรที่่�ใช้้อำำ�นาจอธิิปไตย หลัักและกระบวนการทางกฎหมายมหาชนที่่�
สำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินงานทางการเมืืองและการปกครอง โดยเฉพาะในกรณีีของไทย ประเด็็นร่่วมสมััยทางการ
เมืือง เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และโลกาภิิวััตน์์ที่่�สััมพัันธ์์กัับกฎหมาย
Politics and government under the rule of law; components and forms of the state,
legal entities and institutions of the state, including organizations exercising sovereign powers;

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะรััฐศาสตร์์ Faculty of Political Science

principles and processes of civil laws important to political and governmental operations particularly in the case of Thailand; contemporary issues concerning politics, economy, technology, and
globalization relating to law.
POL 213	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี และการเมืืองการบริิหาร
3(3-0-6)
(Science, Technology, and Politics and Administration)
รากฐานความเป็็นมาทางความคิิดและสัังคม ความหมายและกระบวนการของความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์และนวััตกรรมทางเทคโนโลยีี ปััจจััยและผลกระทบของวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีต่่อมนุุษย์์
เศรษฐกิิจ การเมืือง วััฒนธรรม ความเป็็นบุุคคล ความเป็็นสาธารณะ ซึ่่�งมีีนััยสำำ�คััญต่่อแนวทางและ
กระบวนการในการกำำ�หนดนโยบายสาธารณะด้้านต่่างๆ ตลอดจนแนวโน้้ม พััฒนาการ และความก้้าวหน้้า
ทางวิิทยาศาสตร์์เทคโนโลยีีร่่วมสมััยที่่�ส่่งผลต่่อทิิศทางของสัังคมในอนาคต
Intellectual and social foundations, meanings and processes of scientific knowledge
and technological innovation; conditions and impacts of science and technology on human beings, economy, politics, culture, personhood, publicness, which are significant to the ways and
processes of public policy formations; trends, development and progress of contemporary science
and technology affecting future social directions.
POL 315	ทฤษฎีีความยุุติิธรรม
3(3-0-6)
(Theories of Justice)
แนวพิินิิจและแนวคิิดว่่าด้้วยความยุุติิธรรม ทฤษฎีีความยุุติิธรรมจากสำำ�นัักต่่าง ๆ เช่่น สำำ�นััก
จารีีตนิิยม สำำ�นัักสััจนิิยม สำำ�นัักอรรถประโยชน์์นิิยม สำำ�นัักสััญญาสัังคม สำำ�นัักเสรีีนิิยม สำำ�นัักเสมอภาคนิิยม
สำำ�นัักสตรีีนิิยม ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความยุุติิธรรมกัับระบอบการเมืืองและระบบเศรษฐกิิจ นััยสำำ�คััญของ
ทฤษฎีีต่่อการจััดรููปแบบและกระบวนการยุุติิธรรม โดยเชื่่�อมโยงกัับสภาพการณ์์ ความเปลี่่�ยนแปลง ประเด็็น
และปััญหาสำำ�คััญของโลกปััจจุุบััน
Approaches and concepts concerning justice; theories of justice from various schools
of thought such as traditionalism, realism, utilitarianism, social contractarianism, liberalism, egalitarianism, communitarianism; relations between justice and political regimes and economic systems;
implications of theories on the arrangement of forms and processes of justice; connections to
circumstances, changes, issues and problems of the present world.
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รายชื่่�ออาจารย์์

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะรััฐศาสตร์์ Faculty of Political Science

คณะรััฐศาสตร์์
1. 	ศ.ดร.วีีระ สมบููรณ์์
คณบดีี
- ร.บ. (รััฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- M.A. (Asian Studies) University of Michigan U.S.A.
- Ph.D. (Political Science) University of
		 Michigan U.S.A.
2. ผศ.วัันวิิชิิต บุุญโปร่่ง
รองคณบดีีฝ่่ายบริิหาร
- ศศ.บ. (ปรััชญา การเมืือง และเศรษฐศาสตร์์)
		 มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
- M.A. (International Studies) University of
		 Adelaide, Australia
- ประกาศนีียบััตร หลัักสููตรการพััฒนาองค์์ความรู้้�
		 การก่่อการร้้ายและการก่่อความไม่่สงบ
	สำำ�หรัับผู้้�บริิหาร รุ่่�นที่่� ๕ โรงเรีียนเสนาธิิการทหารบก
3. ผศ.อานนท์์ ภัักดีีวงศ์์
รองคณบดีีฝ่่ายวิิชาการ และหััวหน้้าหลัักสููตร
	รััฐศาสตรบััณฑิิต
- ร.บ. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ร.ม. (การปกครอง) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
4. 	ว่่าที่่� ร.อ. หญิิง ดร. ภััทรมน สุุวพัันธุ์์�
รองคณบดีีฝ่่ายกิิจการนัักศึึกษา
- วท.บ. (เศรษฐศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
- ร.ม. (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
		 ภาคภาษาอัังกฤษ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ร.ด. (เศรษฐศาสตร์์การเมืืองและการบริิหารจััดการ)
		 มหาวิิทยาลััยบููรพา
5. 	ศ.เกีียรติิคุุณ ดร.ธีีรภััทร์์ เสรีีรัังสรรค์์
- ร.บ. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ร.ม. (การปกครอง) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ร.ด. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
6. รศ.ดร.ธำำ�รงศัักดิ์์� เพชรเลิิศอนัันต์์
- ร.บ. (การเมืืองการปกครอง)
		 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ศศ.ม. (ประวััติิศาสตร์์) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- Cert. of Participation ASEAN Research Scholar,

		 Asia Research Institute, National
University of Singapore
- อ.ด. (ประวััติิศาสตร์์) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
7. 	อ.เกีียรติิชััย พงษ์์พาณิิชย์์
- ร.บ. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- ร.ม. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- M.A. (International Education Studies)
		 Standford, U.S.A.
8. 	อ.ศิิวพล ละอองสกุุล
- ร.บ. มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- น.บ. มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ร.ม. (การเมืืองการปกครอง)
		 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
9. 	อ.ชนุุตร์์ นาคทรานัันท์์
- ร.บ. (การเมืืองการปกครอง) (เกีียรติินิิยม)
		 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
- ร.ม. (การเมืืองการปกครอง)
		 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
10. ดร.บุุหลัันฉาย อุุดมอริิยทรััพย์์
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์์ ปรััชญาและการเมืือง)
		 มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
- ร.ม. (การปกครอง) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนา
		 บริิหารศาสตร์์
11. 	ดร.สมิิทธ์์ ตุุงคะสมิิต
- วศ.บ. (วิิศวกรรมเครื่่อ� งกล) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
- M.Sc. (Engineering Management) University
		 of Missouri, U.S.A.
- Ph.D. (Human Settlement Development) Asian
		 Institute and Technology, Thailand

Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะรััฐศาสตร์์ Faculty of Political Science

