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ปรัชญา และวีัตถุุประสงค์ของหลักสูตร
 ปรัชญา

	 สงัคมโลักในยคุโลักาภิวิิตันม์กีารเปลัี�ยนแปลังอยา่งรวิดเรว็ิในทกุดา้น	โลักในปจัจบุนัจงึมโีครงสรา้ง

ทางสังคมที�คลั้ายคลึังกัน	 เช่่น	 ระบอบการเมืองแบบประช่าธิปไตย	 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม-ตลัาดเสรี	

แลัะสังคมวิัฒนธรรมอันมีอัตลัักษณ์ที�หลัากหลัาย	ซึ่ึ�งสังคมไทยก็ไม่อาจหลัีกเลีั�ยงต่อผลักระทบจากกระแส	

โลักาภิิวิัตน์นี�ได้	 ด้วิยเหตุนี�	 การที�ประเทศไทยจะสามารถพััฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื�อง	สร้างควิามเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง	ประช่ากรมีการศึกษาสูงขึึ้�น	มีควิามเจริญก้าวิหน้าทางเทคโนโลัยีใกล้ัเคียง

ต่างประเทศแลัะมีวิิถีช่ีวิิตที�ดีในทุกด้านนั�น	ประเทศไทยย่อมต้องการประช่ากรรุ่นใหม่		ที�ถูกปลัูกฝัังให้เขึ้้าใจ

แลัะศรัทธาในอุดมการณ์ประช่าธิปไตย	เช่ื�อมั�นในกระบวินการกระจายอำานาจสูท้่องถิ�น	เพืั�อการพััฒนาสังคม

ในทุกระดับจากการศึกษาเรียนรู้โลักาภิิวิัตน์

	 คณะรัฐศาสตร์	มีปรัช่ญาในการจัดทำาหลักัสตูรรัฐศาสตรบัณฑิตนี�วิา่	จะตอ้งเปน็หลักัสตูรที�มลีักัษณะ

บรูณาการด้านควิามรู	้เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั	มีเนื�อหารายวิิช่าที�ส่งเสริมการผลิัตบัณฑติที�จะเปน็บุคลัากรสำาคญั

ในการเรยีนรูโ้ลักาภิิวิตันแ์ลัะเขึ้า้ใจลึักซึ่ึ�งตอ่สังคมไทย	เพืั�อเปน็ทรพััยากรสำาคัญในการรว่ิมกระบวินการปฏิริปู

ประเทศไทย	เพัื�อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย	อันเป็นพัันธกิจที�สำาคัญขึ้องมหาวิิทยาลััยรังสิต	ภิายใต้แนวิควิาม

คิด	4D’s	(4	ดี)	ได้แก่	Democracy	(ประช่าธิปไตย)	Decentralization	(การกระจายอำานาจ)	Development		

(การพััฒนา)	แลัะ	Decency	(คุณธรรม	จรยิธรรม)	กลัา่วิคอื	หลักัสูตรจะเนน้ในเรื�องการสรา้งบณัฑติ	ที�จะออก

ไปรับใช่้สังคมในบริบทขึ้องการสร้างนักประช่าธิปไตยที�มีคุณธรรมแลัะจริยธรรม	มุ่งแนวิทางในการกระจา

ยอำานาจในทุกภิาคส่วิน	 โดยเฉพัาะการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ�น	 เพัื�อมุ่งสร้างควิามเจริญก้าวิหน้าแลัะควิาม

เป็นธรรมสู่สังคม	ตลัอดจนเป็นนักพััฒนาที�มีวิิสัยทัศน์ที�กวิ้างไกลัทั�งในระดับชุ่มช่น	ประเทศ	แลัะนานาช่าติ

 วีัตถุุประสงค์

	 1.		 เพัื�อผลัิตนักรัฐศาสตร์ที�มีควิามพัร้อมในด้านควิามรู้ทางวิิช่าช่ีพั	คุณธรรม	แลัะจริยธรรม

	 2.		 สามารถนำาพัาสังคมไปสู่ควิามเป็นประช่าธิปไตย	มีควิามเป็นธรรม	แลัะการพััฒนา

	 3.		 เพืั�อผลัิตบัณฑิตที�มีควิามสามารถในการคิดวิิเคราะห์ในเช่ิงบูรณาการ	สามารถประยุกต์องค์

ควิามรู้หลัายสาขึ้าเขึ้้ามาเพัื�อใช่้แก้ไขึ้ปัญหาในการทำางานได้

โครงสร้างหลัักสูตร
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 ระยะเวีลาศึกษาตลอกหลักสูตร 4 ปี

 จำำานวีนหน่วียกิตรวีมตลอดหลักสูตร 129 หน่วียกิต

 หมวีดวีิชาศึกษาทั่ั่วีไป      30 หน่วียกิต

	 	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไปแบ่งโครงสร้างหลัักสูตรออกเป็น	8	กลัุ่มวิิช่า	ดังนี�

 กลุ่มทั่ี่ 1 และกลุ่มทั่ี่ 2 จำำานวีนหน่วียกิตรวีม   15 หน่วียกิต

	 	 แบ่งเป็น

	 	 กลัุ่มที�	1		 อัตลัักษณ์มหาวิิทยาลััย	(RSU	Identity)	 	 	3	 หน่วิยกิต

	 	 กลัุ่มที�	2		 ควิามเป็นสากลัแลัะการสื�อสาร

	 	 (Internationalization	and	Communication)	 	 	 12	 หน่วิยกิต

 โดยกลุ่มทั่ี่ 2 แบู่งออกเป็น 2 กลุ่มวีิชา ดังนี�

	 	 กลัุ่มที�	2.1		 กลัุ่มวิิช่าภิาษาอังกฤษ	(English	Language)			 	6	 หน่วิยกิต

	 	 กลัุ่มที�	2.2		 กลัุ่มวิิช่าภิาษานานาช่าติแลัะประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ

	 	 	 (International	Language	and	International	Experience)		6	หน่วิยกิต

 กลุ่มทั่ี่ 3 ถุึงกลุ่มทั่ี่ 8 จำำานวีนหน่วียกิตรวีม    15 หน่วียกิต

	 	 นักศึกษาสามารถเลัือกเรียนรายวิิช่าในกลัุ่มที�	3	ถึงกลัุ่มที�	8	โดยในแต่ลัะกลัุ่มจะเลัือก	

วิิช่าได้ไม่เกิน	3	หน่วิยกิต	รวิมแลั้วิไม่น้อยกวิ่า	15	หน่วิยกิต

	 	 กลัุ่มที�	3		 ภิาวิะผู้นำาแลัะควิามรับผิดช่อบต่อสังคม

	 	 	 (Leadership	and	Social	Responsibility)

	 	 กลัุ่มที�	4		 ศิลัปะแลัะวิัฒนธรรม

	 	 	 (Arts	and	Culture)

	 	 กลัุ่มที�	5		 ผู้ประกอบการนวิัตกรรม

	 	 	 (Innovative	Entrepreneurship)

	 	 กลัุ่มที�	6	 รู้เท่าทันสื�อดิจิทัลั

	 	 	 (Digital	Media	Literacy)

	 	 กลัุ่มที�	7		 หลัักคิดวิิทยาศาสตร์

	 	 	 (Essence	of	Science)

	 	 กลัุ่มที�	8		 อาร์เอสยู	มาย-สไตลั์

	 	 	 (RSU	My-Style)
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 หมวีดวีิชาเฉพาะ     93 หน่วียกิต

	 	 วิิช่าพัื�นฐานวิิช่าช่ีพั	 	 	 	 			 9	 หน่วิยกิต

	 	 วิิช่าช่ีพั	 	 	 	 	 	 	69	 หน่วิยกิต

	 	 	 ก.	วิิช่าบูรณาการร่วิม	 	 	 	 39	 หน่วิยกิต

	 	 	 ขึ้.	วิิช่าช่ีพั-บังคับ	 	 	 	 	 18	 หน่วิยกิต

	 	 	 ค.	วิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 	 	 	 12	 หน่วิยกิต

	 	 วิิช่าโท	 	 	 	 	 	 	15	 หน่วิยกิต

 หมวีดวีิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกวี่า 6 หน่วียกิต

คุณ์สมบูัติของผูู้้สมัคร

	 1.		 สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ�ากวิ่าช่ั�นมัธยมศึกษาตอนปลัาย	ตามหลัักสูตรขึ้องกระทรวิงศึกษาธิการ	

หรือเทียบเท่า

	 2.		 ผ่านการคัดเลัือกเขึ้้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบการคัดเลัือกขึ้องมหาวิิทยาลััย

	 3.		 คณุสมบตัอิื�นๆ	ตามขึ้อ้บังคบัมหาวิทิยาลัยัรังสติวิา่ดว้ิยการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	พั.ศ.	2559

แนวีทั่างการประกอบูอาชีพ

	 1.		 ขึ้้าราช่การประจำา	กระทรวิงมหาดไทย	แลัะกระทรวิงการต่างประเทศ

	 2.		 ขึ้้าราช่การ	แลัะพันักงานฝั่ายท้องถิ�น

	 3.		 ขึ้้าราช่การตำารวิจ	แลัะทหาร

	 4.		 นักการเมืองระดับช่าติ	แลัะท้องถิ�น

	 5.		 เจ้าหน้าที�ในองค์การพััฒนาเอกช่น

	 6.		 พันักงานบริษัทเอกช่นด้านการบริหารงานบุคคลั/ทรัพัยากรมนุษย์

	 7.		 เจ้าหน้าที�ในองค์การระหวิ่างประเทศ

	 8.		 นักสื�อมวิลัช่น

	 9.		 อาจารย์	แลัะนักวิิช่าการ

	 10.		 ผู้ประกอบการกิจการส่วินตัวิ
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

แผนการัศึกษาคณะรััฐศาสตร์ั

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU	112	กีฬาเพัื�อสุขึ้ภิาพั	 	 1(0-2-1)

XXX	XXX	กลัุ่มวิิช่าภิาษานานาช่าติ		 3(2-2-5)

	 	 แลัะประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ	 	

RSU	XXX	หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	 	 	

     Total 7 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

RSU	XXX	หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)	

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	 	 	

ECO	211	หลัักเศรษฐศาสตร์จุลัภิาค	 3(3-0-6)

IRD	252	 วิิวิัฒนาการการเมืองโลัก	 3(3-0-6)

POL	201	รัฐธรรมนูญแลัะสถาบัน		 3(3-0-6)

	 	 ทางการเมือง	 	 	

POL	203	ควิามรู้เบื�องต้นทางนโยบาย		 3(3-0-6)

	 	 สาธารณะ	 	

POL	206	ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง		 3(3-0-6)

	 	 การปกครองเปรียบเทียบ	 	

     Total 18 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 2

POL	208	การเมือง	การปกครอง		 3(3-0-6)

	 	 แลัะหลัักกฎหมาย	

POL	213	วิิทยาศาสตร์	เทคโนโลัยี		 3(3-0-6)	

	 	 แลัะการเมืองการบริหาร	 	

POL	315	ทฤษฎีควิามยุติธรรม	 3(3-0-6)

POL	XXX	กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)

     Total 18 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU111	 สังคมธรรมาธิปไตย		 2(2-0-4)

ENL	125	ภิาษาอังกฤษเพัื�อทัศนาโลัก	 3(2-2-5)

THA	126	ภิาษาไทยเพัื�อการสื�อสาร	 3(2-2-5)	

     Total 8 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

ECO	391	พััฒนาการควิามคิดทาง		 3(3-0-6)

	 	 เศรษฐกิจการเมือง	 	 	

ENL	126	ภิาษาอังกฤษในบริบทขึ้อง		 3(2-2-5)

	 	 เทคโนโลัยี	การบันเทิงแลัะการออกแบบ	I R D	

101	 	 ควิามรู้พัื�นฐานด้านเศรษฐกิจ		 3(3-0-6)

	 	 การเมือง	แลัะวิัฒนธรรม	 	

	 	 เอเช่ียตะวิันออกเฉียงใต้

PEG	201	ทักษะทางวิิช่าการด้าน		 3(3-0-6)

	 	 รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	

PEG	202	หลัักพัื�นฐานในการวิิเคราะห์		 3(3-0-6)

	 	 ขึ้้อมูลัทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	

POL	102	ควิามรู้เบื�องต้นทางปรัช่ญาการเมือง	3(3-0-6)

     Total 18 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 2

RSU	XXX	หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	 	 	

IRD	307	 องค์การแลัะควิามร่วิมมือ		 3(3-0-6)

	 	 ระหวิ่างประเทศ	 	 	

ECO	212	หลัักเศรษฐศาสตร์มหภิาค	 3(3-0-6)

PEG	203	การใช่้งานคอมพัิวิเตอร์ในทาง		 3(3-0-6)

	 	 รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	 	

POL	103	ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง		 3(3-0-6)

	 	 การปกครองไทย	 	 	

POL	202	ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง		 3(3-0-6)

	 	 ระหวิ่างประเทศแลัะโลักาภิิวิัตน์	

     Total 18 Credits

แผนการัเรัียนปกติ รัะบบทวิภาค
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	 	

RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	 	

POL	XXX	 วิิช่าเลัือกเสรี	 	 3(X-X-X)

     Total 9 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

POL	207	 วิิธีวิิทยาการวิิจัย	 	 3(2-2-5)

POL	XXX	 กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก		 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

     Total 15 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 2

PEG	401	 สัมมนาการเมือง	เศรษฐกิจ		 3(1-4-4) 

	 	 แลัะประเด็นโลักร่วิมสมัย	  

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 วิิช่าเลัือกเสรี	 	 3(X-X-X)

     Total 12 Credits

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

POL	497	 การฝัึกงาน	 	 3(0-35-18)*

 หมายเหตุ :	 ฝึักงานเป็นเวิลัาไม่น้อยกวิ่า	 200	

ช่ั�วิโมง

     Total 3 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

POL	498	 การศึกษาค้นควิ้าอิสระ	 3(3-0-6)*

     Total 3 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU	112	 กีฬาเพัื�อสุขึ้ภิาพั	 	 1(0-2-1)
XXX	XXX	 กลัุ่มวิิช่าภิาษานานาช่าติ		 3(2-2-5)
	 	 แลัะประสบการณ์ระหวิ่างประเทศ	 	
RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)
	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8		 	
     Total 7 Credits
ภาคการศึกษาทั่ี่ 1
RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)
	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8		 	
ECO	211	 หลัักเศรษฐศาสตร์จุลัภิาค	 3(3-0-6)
IRD	252	 วิิวิัฒนาการการเมืองโลัก	 3(3-0-6)
POL	201	 รัฐธรรมนูญแลัะสถาบัน	 3(3-0-6)	
	 	 ทางการเมือง	 	 	
POL	203	 ควิามรู้เบื�องต้นทางนโยบาย		 3(3-0-6)
	 	 สาธารณะ
POL	206	 ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง		 3(3-0-6)
	 	 การปกครองเปรียบเทียบ	 	
     Total 18 Credits
ภาคการศึกษาทั่ี่ 2
POL	208	 การเมือง	การปกครอง		 3(3-0-6)
	 	 แลัะหลัักกฎหมาย		
POL	213	 วิิทยาศาสตร์	เทคโนโลัยี		 3(3-0-6)	
	 	 แลัะการเมืองการบริหาร	 	
POL	315	 ทฤษฎีควิามยุติธรรม	 3(3-0-6)
POL	XXX	 กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)
POL	XXX	 กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)
POL	XXX	 กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)
     Total 18 Credits

แผนสหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU111	 สังคมธรรมาธิปไตย	 2(2-0-4)
ENL	125	 ภิาษาอังกฤษเพัื�อทัศนาโลัก	 3(2-2-5)
THA	126	 ภิาษาไทยเพัื�อการสื�อสาร	 3(2-2-5)	
     Total 8 Credits
ภาคการศึกษาทั่ี่ 1
ECO	391	 พััฒนาการควิามคิดทาง		 3(3-0-6)
	 	 เศรษฐกิจการเมือง		 	
ENL	126	 ภิาษาอังกฤษในบริบทขึ้อง		 3(2-2-5)
	 	 เทคโนโลัยี	การบันเทิงแลัะการออกแบบ	
IRD	101	 ควิามรู้พัื�นฐานด้านเศรษฐกิจ		 3(3-0-6)
	 	 การเมือง	แลัะวิัฒนธรรม	เอเช่ียตะวิันออก	 	
	 	 เฉียงใต้
PEG	201	 ทักษะทางวิิช่าการด้าน		 3(3-0-6)
	 	 รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	 	
PEG	202	 หลัักพัื�นฐานในการวิิเคราะห์		 3(3-0-6)
	 	 ขึ้้อมูลัทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	
POL	102	 ควิามรู้เบื�องต้นทาง		 3(3-0-6)
	 	 ปรัช่ญาการเมือง	 	 	
     Total 18 Credits
ภาคการศึกษาทั่ี่ 2
RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)
	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8	
IRD	307	 องค์การแลัะควิามร่วิมมือ	 3(3-0-6)	
	 	 ระหวิ่างประเทศ	 	 	
ECO	212	 หลัักเศรษฐศาสตร์มหภิาค	 3(3-0-6)
PEG	203	 การใช่้งานคอมพัิวิเตอร์ในทาง		 3(3-0-6)
	 	 รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์	 	
POL	103	 ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง		 3(3-0-6)
	 	 การปกครองไทย	 	 	
POL	202	 ควิามรู้เบื�องต้นทางการเมือง	 3(3-0-6)
	 	 ระหวิ่างประเทศแลัะโลักาภิิวิัตน์	 	
     Total 18 Credits
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8		 	

RSU	XXX	 หมวิดวิิช่าศึกษาทั�วิไป		 3(2-2-5)

	 	 กลัุ่มที�	3	-	กลัุ่มที�	8		 	

POL	XXX	 วิิช่าเลัือกเสรี	 	 3(X-X-X)

     Total 9 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

POL	207	 วิิธีวิิทยาการวิิจัย	 	 3(2-2-5)

POL	XXX	 กลัุ่มวิิช่าช่ีพั-เลัือก	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

     Total 15 Credits

ภาคการศึกษาทั่ี่ 2

PEG	401	 สัมมนาการเมือง	เศรษฐกิจ		 3(1-4-4)

	 	 แลัะประเด็นโลักร่วิมสมัย	 	

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 กลัุ่มโท	 	 3(3-0-6)

POL	XXX	 วิิช่าเลัือกเสรี	 	 3(X-X-X)

     Total 12 Credit

ภาคการศึกษาทั่ี่ 1

POL	499	 สหกิจศึกษา		 	 6(0-35-18)*

	 หมายเหตุ	:	เป็นเวิลัาไม่น้อยกวิ่า	400	ช่ั�วิโมง

     Total 6 Credits
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1.  หมวดวิชาศึึกษาทั่่�วไป

 กลุ่่�มทั่่� 1   อั่ตลุ่่กษณ์์มหาวิทั่ยาลุ่่ย (RSU Identity) 

RSU 111  สั่งคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
 (Social Dharmacracy)
        ความหมายของสัังคมธรรมาธิปไตย สัังคมท่ี่�เป็นธรรม ความเสัมอภาค เสัร่ภาพ หลััก  ธรรมาภิบาลั 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสัาธารณะ แลัะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การตระหนักในสัิที่ธิ หน้าที่่�ของ
พลัเมือง การใช้ช่วิตร่วมกับผู้้้อื�น แลัะการร่วมพัฒนาสัังคม ในด้้านเศรษฐกิจ การเมือง 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 ก่ฬาเพื่่�อัสั่ขภาพื่ 1(0-2-1)
 (Sports for Health)
 ความสัำาคัญของสุัขภาพแลัะสัมรรถภาพร่างกาย ศาสัตร์พื�นฐานของการออกกำาลัังกาย การ
ด้แ้ลันำ�าหนกัตัวใหเ้หมาะสัม มทั่ี่กษะในการออกกำาลังักายแลัะเล่ันก่ฬา ด้ว้ยกิจกรรมก่ฬาตามความสันใจหน่�ง
ชนดิ้ก่ฬา จากหลัากหลัายชนิด้ก่ฬาที่่�เปิด้โอกาสัให้เลัอืก สัามารถนำาไปใช้เปน็กิจกรรมการออกกำาลังักายเพื�อ
สัุขภาพสัมรรถภาพแลัะนันที่นาการ ซึ่่�งเป็นพื�นฐานของการม่ลั่ลัาช่วิตที่่�ด้่  เน้นการปลั้กฝัังที่ัศนคติที่่�ด้่ในการ
ออกกำาลัังกาย
 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�มทั่่� 2   ความเป็นสัากลุ่แลุ่ะการสั่�อัสัาร 
 (Internationalization and Communication)
 นักศ่กษาจะต้องเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษจาก 2.1 จำานวน 6 หน่วยกิต แลัะให้เลัือกเร่ยนอ่ก 6 
หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2
 2.1)  กลุ่่�มวิชาภาษาอั่งกฤษ

ENL 124   ปร่บพื่่�นฐานภาษาอั่งกฤษ            3(2-2-5)              
 (English Bridging)
	 เงื่่�อนไขรายวิิชา	:	เป็็นรายวิิชาเตรียมควิามพร้อมสำำาหรับนักศึึกษาที่ี�มีที่ักษะที่างื่ภาษาอังื่กฤษ		
	 ตำ�ากวิ่าเกณฑ์์ที่ี�มหาวิิที่ยาลััยกำาหนด
 ภาษาอังกฤษเพื�อปรับพื�นฐานให้นักศ่กษาม่ความร้้แลัะความพร้อมตามเกณฑ์์มาตรฐานที่่�
มหาวิที่ยาลััยรังสัิตกำาหนด้ในการเร่ยนวิชาน่� ก่อนเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษในกลัุ่มวิชาหลััก ประกอบด้้วยการ
ฟัังบที่สันที่นาแลัะข้อม้ลัที่่�ใช้สัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน คำาศัพที่์ โครงสัร้างไวยากรณ์ หน้าที่่�ที่างภาษา การอ่าน
ข้อความขนาด้สัั�น แลัะการเข่ยนภาษาอังกฤษระด้ับย่อหน้า
 Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University stand-
ard 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   ภาษาอั่งกฤษเพื่่�อัทั่่ศึนาโลุ่ก                           3(2-2-5)
    (English for Global Exploration) 
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	นักศึึกษาต้องื่สำอบผ่่าน	ENL	124	ภาษาอังื่กฤษเพ่�อป็รับฐาน	หร่อมีที่ักษะ
	 ภาษาอังื่กฤษสำูงื่กวิ่าเกณฑ์์ที่ี�มหาวิิที่ยาลััยกำาหนดให้เรียน	ENL	125
 ที่ักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสัื�อสัารที่่�ฝัึกแบบพหุที่ักษะ กลัยุที่ธ์การเร่ยนร้้ภาษา การฝัึกฟััง พ้ด้ 
อ่าน แลัะเข่ยนในการสัื�อสัารข้ามวัฒนธรรม
  Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

ENL 126     ภาษาอั่งกฤษในบริบทั่ขอังเทั่คโนโลุ่ย่ การบ่นเทั่ิงแลุ่ะการอัอักแบบ     3(2-2-5)
         (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)   
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ENL	125	ภาษาอังื่กฤษเพ่�อที่ัศึนาโลัก	                    
 การฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนภาษาอังกฤษจากบที่ความแลัะการบรรยายเก่�ยวกับนวัตกรรมใน
โลักสัมัยใหม่ กิจกรรมบันเที่ิง ลัะคร ด้นตร่แลัะการออกแบบอาคารสัถานที่่� สัถาปัตยกรรม ความงามแลัะ
สัุขภาพ สัำานวนภาษาตามบริบที่ของบที่ความ ข้อม้ลั คำาบรรยาย การเลั่าเรื�อง โฆษณา สัื�อสัิ�งพิมพ์แลัะข้อม้ลั
ในอินเที่อร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสันที่นา อภิปรายแลัะแสัด้งความคิด้เห็น
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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�มวิชาภาษานานาชาติแลุ่ะประสับการณ์์ระหว�างประเทั่ศึ

ENL 127 ภาษาอั่งกฤษในการทั่ำางาน  3(2-2-5)
 (English at Work)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ENL	126	ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี	บันเที่ิงื่	แลัะการออกแบบ  
 ศัพที่์ สัำานวน แลัะ การใช้ภาษาอังกฤษที่่�จำาเป็นในการที่ำางานในบริบที่นานาชาติการใช้ที่ักษะ
ที่ั�งด้้านการฟัังพ้ด้อ่าน แลัะเข่ยนเพื�อติด้ต่อที่ั�งในแลัะนอกหน่วยงาน ฝัึกการสัื�อสัารในการที่ำางาน การติด้ต่อ
นัด้หมาย การสันที่นา แสัด้งความเห็นในเรื�องที่่�เก่�ยวกับงาน การอ่านการฟัังการบรรยายย่อลัืมแลัะนำาเสันอ
ความเห็นในที่่�ประชุม
 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 การนำาเสันอัผลุ่งานเป็นภาษาอั่งกฤษ 3(2-2-5)
 (Presentations in English)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ENL	126	ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี	บันเที่ิงื่	แลัะการออกแบบ	    
 ภาษาแลัะกลัยุที่ธ์การนำาเสันอ  ลัักษณะของการนำาเสันอผู้ลังานท่ี่�ด้่ การวางแผู้นแลัะการนำา
เสันอผู้ลังาน การเตร่ยมการโด้ยการหาข้อม้ลัเก่�ยวกับผู้้้ฟัังแลัะเรื�องที่่�จะนำาเสันอ การเร่ยงลัำาด้ับเนื�อหาที่่�จะ
นำาเสันอ กลัวิธ่ในการนำาเสันอผู้ลังานโด้ยใช้ภาษาแลัะท่ี่าที่างท่ี่�เหมาะสัมกับบริบที่ของการนำาเสันอแลัะใช้
เที่คโนโลัย่ช่วย การประเมินการนำาเสันอผู้ลังานของตัวเองแลัะกลัวิธ่ในการตรวจสัอบความก้าวหน้า เพื�อ
พัฒนาความสัามารถในการนำาเสันอผู้ลังานของตน
 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-as-
sessment. Strategies for monitoring progress in delivering presentations.
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ENL 129 ภาษาอั่งกฤษสัำาหร่บการประช่ม 3(2-2-5)
 (English for Meetings)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ENL	126	ภาษาอังื่กฤษสำู่โลักเที่คโนโลัยี	บันเที่ิงื่	แลัะการออกแบบ 
 ภาษาแลัะกลัวิธ่สัำาหรบัการเขา้ประชมุ ลักัษณะของผู้้เ้ขา้ประชมุที่่�ด้ ่ที่กัษะท่ี่�จำาเป็นสัำาหรับการ
เขา้ประชุม ฝักึที่กัษะการฟััง การอ่าน แลัะการจด้ประเด็้น การนำาเสันอความคิด้เหน็แลัะข้อโตแ้ยง้ การฝึักการ
เข้าประชุมในสัถานการณ์เสัมือนจริง
 Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good partici-
pants. 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 ภาษาไทั่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Thai Language for Communication)
 การใช้ภาษาไที่ย แลัะการพัฒนาที่ักษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนเพื�อการสัื�อสัาร
ในช่วิตประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ เน้นที่ักษะการเข่ยนที่่�ถ้กต้อง ตามมาตรฐานที่ั�งที่างราชการแลัะธุรกิจ 
เพื�อสันองวัตถุประสังค์ด้้านอาช่พแลัะการศ่กษาในระด้ับสั้งต่อไป
 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 ลุ่่ยโลุ่กอัินเตอัร์  3(2-2-5)
 (Intercultural Communication)
 ความที่า้ที่ายของการสัื�อสัารระหว่างวฒันธรรม เรย่นร้ค้ำานยิามของการสัื�อสัารระหวา่งวฒันธรรม
ประเภที่ของวัฒนธรรม ปัจจัยของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการตื�นตระหนกที่างวัฒนธรรม 
มิติที่างวัฒนธรรม การสัื�อสัารที่างอวัจนภาษา ภาษาที่่าที่าง การสับตา การแสัด้งออกที่าง  สั่หน้า ระยะห่าง
ระหว่างบุคคลั การสัมัผัู้สั ปรลักัษณ์ภาษา รป้แบบการสัื�อสัาร บริบที่ คา่นยิม ตลัอด้จนเข้าใจภาษานานาชาติ
ที่่�สัะที่้อนค่านิยมที่างวัฒนธรรมของชนชาตินั�นๆ
 Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of culture, 
factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal communi-
cation, 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 ไทั่ยมอังเทั่ศึ เทั่ศึมอังไทั่ย 3(2-2-5)
 (Intercultural Communication in Thai Community)
 เรย่นร้้การอย่้ร่วมกันในสังัคมของคนไที่ยกบัคนตา่งชาต ิตระหนกัถ่งการจัด้การกับความแตกตา่ง
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ของสัามัญที่ัศน์ อคติที่างชาติพันธุ์ ที่ัศนคติ การรับร้้ การต่ความ เข้าใจปัญหาการตื�นตระหนกที่างวัฒนธรรม
แลัะการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ
 Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of manage-
ment of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; understanding 
of culture shock, as well as international business communication.
 
RSU 129    สั่�โลุ่กกว้าง 3(0-35-18)
 (Intercultural Communication in World Community)
 เรย่นร้ผู่้้านกจิกรรมโครงงานในรป้แบบตา่งๆ โด้ยอาศยัการเด้นิที่างไปตา่งประเที่ศ ความสัมัพันธ์
ภายใต้บันท่ี่กข้อตกลังความร่วมมือ (MOU) การฝึักงาน ณ องค์กรในต่างประเที่ศ โครงการ Passage to 
ASEAN (P2A) หรือ การเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึกประสับการณ์ต้องใช้
เวลัาต่อเนื�องกันอย่างน้อย 10 วัน)
 Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative edu-
cation 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�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Japanese for Everyday Communication I)
 การออกเสัย่งภาษาญ่�ปุ�น แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เนน้ฝักึที่กัษะที่ั�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น เข่ยน 
เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว          การสันที่นาที่าง
โที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Japanese for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	JPN	101		ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  เช่น การเจรจาซึ่ื�อ แลัะขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 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  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมญี่่�ป่�นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Japanese Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	JPN	101		ภาษาญี่ี�ป็่�นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
                    ภาษาญ่�ปุ�น  ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมญ่�ปุ�นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม         
ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศญ่�ปุ�น ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้นการฝัึก
ที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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  ภาษาจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Chinese for Everyday Communication I)
 ภาษาจน่ระด้บัพื�นฐาน เรย่นร้ค้ำาศัพที่ภ์าษาจน่อยา่งนอ้ย 200 คำา ศก่ษาสัำานวนแลัะรป้ประโยค
พื�นฐาน ฝัึกการออกเสั่ยงแลัะสันที่นาหัวข้อง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย แนะนำาตัว
 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sen-
tence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting 
and introductions.

CHN 102  ภาษาจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Chinese for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	CHN	101		ภาษาจำีนเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
  คำาศัพที่์ภาษาจ่นเพิ�มเติมอย่างน้อย 250 คำา ฝัึกสันที่นาหัวข้อที่่�ใช้ในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การ
โที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร
  A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations 
in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

CHN 110   ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมจำ่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร     3(2-2-5)
 (Chinese Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	CHN	101		ภาษาจำีนเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 พัฒนาที่กัษะภาษาจน่ผู่้านบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมจน่ในแง่มมุต่างๆ เพื�อการสัื�อสัารใน
ชวิ่ต ประจำาวนัอยา่งมป่ระสัทิี่ธภิาพ โด้ยเนน้การฝักึที่กัษะการฟััง การพ้ด้ การอา่น แลัะการเขย่นในสัถานการณ์
ที่่�หลัากหลัาย
 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     ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน 1                                     3(2-2-5)
 (French for Beginners I)      
 ระบบเสั่ยงภาษาฝัรั�งเศสั ไวยากรณ์พื�นฐาน ศัพที่์แลัะสัำานวนเบื�องต้น เน้นฝัึกที่ักษะ การฟััง  
การพ้ด้ การอา่น การเขย่นเพื�อใชส้ัำาหรบัการสัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวัน ในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกบัตนเอง ครอบครวั สัถาน
ศ่กษา สัิ�งแวด้ลั้อม อาหารแลัะเครื�องด้ื�ม ความสััมพันธ์ระหว่างบุคคลั เวลัาว่างแลัะการพักผู้่อนหย่อน  
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 ภาษาฝร่�งเศึสัสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน 2              3(2-2-5)
 (French for Beginners II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	FRN	101	ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน	1
 ไวยากรณ ์ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาฝัรั�งเศสัในเรื�อง   ที่่�เก่�ยว
กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบรกิาร การเด้นิที่างที่อ่งเท่ี่�ยว การใชภ้าษาตามมารยาที่สัังคม  สัรา้งความสััมพันธร์ะหวา่ง
บุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบันแลัะอนาคต  
 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 แลุ่ะว่ฒนธรรมฝร่�งเศึสัเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (French Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	FRN	101	ภาษาฝรั�งื่เศึสำสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน	1
 ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาฝัรั�งเศสัเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของชาวฝัรั�งเศสั
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวฝัรั�งเศสั อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหารแบบ
ฝัรั�งเศสั วัฒนธรรมการด้ื�มไวน์ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศฝัรั�งเศสั โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการ
ฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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    ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1                      3(2-2-5)
 (Arabic for Everyday Communication I)
     ภาษาอาหรับเพื�อเปน็พื�นฐานการฟััง พ้ด้ อา่นแลัะเขย่น ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้ง่ายๆ 
ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การรับโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
              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    ภาษาอัาหร่บเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Arabic for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ISL	111	ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
      พัฒนาที่ักษะแลัะคำาศัพที่์ภาษาอาหรับในระด้ับที่่�สั้งข่�น ฝัึกสันที่นาหัวข้อที่่�ใช้ในช่วิตประจำาวัน  
เช่น การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร
 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions 
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

ISL 113   ภาษาอัาหร่บแลุ่ะว่ฒนธรรมขอังประเทั่ศึในโลุ่กม่สัลุ่ิม 3(2-2-5)
 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	ISL	111		ภาษาอาหรับเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 พัฒนาที่ักษะภาษาอาหรับผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของประเที่ศในโลักมุสัลัิมในแง่
มุมต่างๆ เพื�อการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน 
แลัะการเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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  ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Korean for Everyday Communication I)
 การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน 
เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่าง
โที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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  ภาษาเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Korean for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	KOR	101		ภาษาเกาหลัีเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ ร้ปประโยคพื�นฐาน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร
ในสัถานการณ์ต่างๆ ในระดั้บท่ี่�ส้ังข่�น  ได้้แก่ การเจรจาซืึ่�อ ขายสิันค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 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  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเกาหลุ่่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Korean Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	KOR	101		ภาษาเกาหลัีเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ภาษาเกาหลัผู่้า่นบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรมเกาหลัใ่นแงม่มุตา่งๆ วฒันธรรม ขนบธรรมเนย่ม
ประเพณ่ของประเที่ศเกาหลั่ ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิตโด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ 
อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ในช่วิตประจำาวันที่่�หลัากหลัาย
 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 ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน 3(2-3-6)
 (Russian for Beginners )
 หลักัไวยากรณ์เบื�องตน้ เนน้พยญัชนะ สัระ การออกเสัย่ง ระด้บัเสัย่ง คำาศัพที่ท่์ี่�จำาเปน็   ในระด้บั
เริ�มต้น
 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.

RUS 102  ภาษาร่สัเซี่ยในช่วิตประจำำาว่น 3(2-2-5)
 (Russian for Daily Life)
 วิิชาบังื่คับก่อน	RUS	101	ภาษารัสำเซีียสำำาหรับผู่้เริ�มเรียน
 คำาศพัที่แ์ลัะโครงสัรา้งภาษารัสัเซึ่ย่ที่่�ใชส้ัื�อสัารในช่วติประจำาวนัในระดั้บที่่�ส้ังข่�น เช่น การทัี่กที่าย 
การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์ การบอกเวลัา การเด้ินที่าง การซึ่ื�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  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมร่สัเซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Russian Language and Culture for Communication)
 วิชาบ่งค่บก�อัน : RUS 101  ภาษาร่สัเซี่ยสัำาหร่บผ่้เริ�มเร่ยน
                   ภาษารสััเซึ่ย่ ผู้า่นบรบิที่ที่างสังัคมแลัะวฒันธรรมรสััเซึ่ย่ในแงมุ่มตา่งๆ วฒันธรรม ขนบธรรมเนย่ม
ประเพณ่ของประเที่ศที่่�เป็นเจ้าของภาษารัสัเซึ่่ย ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้นการ
ฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-3-6) 
  (Spanish for Everyday Communication I)
 การออกเสั่ยงภาษาสัเปน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน 
เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่าง
โที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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 ภาษาสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-3-6)
 (Spanish  for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	SPN	101		ภาษาสำเป็นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาสัเปนในระด้ับท่ี่�ส้ังข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาสัเปนในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกับ
ลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม  สัร้างความสััมพันธ์ระหว่าง
บุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบันแลัะอนาคต  
 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 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัเปนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-3-6)
 (Spanish Language and Culture for Communication)
	 วิิชาบังื่คับก่อน	:	SPN	101		ภาษาสำเป็นเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาสัเปนเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาวสัเปน
 ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวสัเปน อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหารแบบ
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สัเปน วัฒนธรรมการด้ื�มไวน์ การศ่กษาแลัะสัถานท่ี่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศสัเปน โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง
แลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-3-6)
 (German for Everyday Communication I) 
 การออกเสั่ยงภาษาเยอรมัน แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน
เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา
ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 
 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 ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-3-6)
 (German for Everyday Communication II)  
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	GER	121		ภาษาเยอรมันเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ไวยากรณ์ ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาเยอรมันในระดั้บที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาเยอรมันในเรื�อง   ท่ี่�เก่�ยว
กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบรกิาร การเด้นิที่างที่อ่งเท่ี่�ยว การใชภ้าษาตามมารยาที่สัังคม  สัรา้งความสััมพันธร์ะหวา่ง
บุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบันแลัะอนาคต 
 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 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-3-6)
 (German Language and Culture for Communication)  
 วิชาบ่งค่บก�อัน : GER 121  ภาษาเยอัรม่นเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1
 ศัพท์ี่สัำานวนภาษาเยอรมันเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน 
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวเยอรมัน อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหารแบบ
เยอรมัน วัฒนธรรมการด้ื�มเบ่ยร์ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศเยอรมันน่ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะ
การฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 
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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 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-3-6)
 (Swedish for Everyday Communication I) 
 การออกเสั่ยงภาษาสัว่ด้ิช แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน
 เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา
ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 
 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 ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-3-6)
 (Swedish for Everyday Communication II) 
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	SWD	121		ภาษาสำวิีดิชเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ไวยากรณ์ ศัพที่์แลัะสัำานวนภาษาสัว่ด้ิชในระด้ับที่่�ส้ังข่�น ฝัึกพ้ด้ภาษาสัว่ด้ิชในเรื�องท่ี่�เก่�ยวกับ
ลัมฟั้าอากาศ การบริการ การเด้ินที่างที่่องเที่่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สัังคม  สัร้างความสััมพันธ์ระหว่าง
บุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบันแลัะอนาคต  
 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 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมสัว่เดนเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-3-6)
 (Swedish Language and Culture for Communication) 
 วิชาบ่งค่บก�อัน : SWD 121  ภาษาสัว่ดิชเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1
 ศัพที่์ สัำานวนภาษาสัว่ด้ิชเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาวสัว่เด้น
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวสัว่เด้น อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร
แบบสัว่เด้น การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเที่่�ยวในประเที่ศสัว่เด้น โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะการพ้ด้ใน
สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
  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  ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Vietnamese for Everyday Communication I)
 การออกเสั่ยงภาษาเว่ยด้นาม แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน
เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การทัี่กที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่าง
โที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on commu-
nicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

VTN 102  ภาษาเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Vietnamese for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	VTN	101		ภาษาเวิียดนามเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 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  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมเว่ยดนามเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Vietnamese Language and Culture for Communication)
 วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเว่ยด้นามเพื�อการสัื�อสัารประจำาวัน 1
 ศัพท์ี่สัำานวนภาษาเว่ยด้นามเบื�องต้นที่่�ใช้สืั�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว
เว่ยด้นาม ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ชวิ่ตของชาวเว่ยด้นาม ได้แ้ก่ ศลิัปะการรับประที่าน
อาหารแบบเว่ยด้นาม การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศเว่ยด้นาม โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ
การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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  ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Malay for Everyday Communication I)
 การออกเสัย่งภาษามลัาย้ แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เนน้ฝึักที่กัษะที่ั�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น เข่ยน
เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  
การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
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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  ภาษามลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Malay for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	MLY	101		ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 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  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมมลุ่าย่เพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Malay Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	MLY	101		ภาษามลัายูเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพที่์ สัำานวนภาษามลัาย้เบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาวมลัาย้
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวมลัาย้ ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร
แบบมลัาย้ การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศมาเลัเซึ่่ย โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ใน
สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 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  ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I)
 การออกเสั่ยงภาษาบาฮาซึ่า แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน
เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การทัี่กที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่าง
โที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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  ภาษาอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	BHS	101		บาฮาซีาอินโดนีเซีียเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 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 ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมอัินโดน่เซี่ยเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Indonesia Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	BHS	101		บาฮาซีาอินโดนีเซีียเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาฮาซึ่าอินโด้นเ่ซึ่ย่ เบื�องตน้ที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของ
ชาวอินโด้น่เซึ่่ยขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวอินโด้น่เซึ่่ย อาทิี่ ศิลัปะการรับ
ประที่านอาหารแบบอนิโด้นเ่ซึ่ย่ การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ที่อ่งเที่่�ยวในประเที่ศอนิโด้นเ่ซึ่ย่ โด้ยเนน้การฝักึที่กัษะ
การฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย
 Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural 
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in In-
donesia: art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening 
and speaking in different situations.

LAO 101  ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Lao for Everyday Communication I)
 การออกเสั่ยงภาษาลัาว แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน
 เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  
การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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  ภาษาลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Lao for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	LAO	101		ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
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 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, empha-
sizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions.

LAO 110  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมลุ่าวเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Lao Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	LAO	101		ภาษาลัาวิเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพที่์ สัำานวนภาษาลัาวเบื�องต้นที่่�ใช้สืั�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาวลัาว
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวลัาว ได้้แก่ ศิลัปะการรับประที่านอาหารแบบ
ลัาว การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่่องเที่่�ยวในประเที่ศลัาว โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์
ที่่�หลัากหลัาย
 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  ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 1 3(2-2-5)
 (Burmese for Everyday Communication I)
 การออกเสัย่งภาษาพมา่ แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝักึที่กัษะทัี่�ง 4 ด้า้น การฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น
เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  
การถามแลัะบอกที่ิศที่าง
 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  ภาษาพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัารประจำำาว่น 2 3(2-2-5)
 (Burmese for Everyday Communication II)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	BRM	121		ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพท์ี่แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน ฝักึการฟััง พ้ด้ อา่น เขย่น เพื�อใชส้ัำาหรับการสัื�อสัารในสัถานการณ์
ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น
 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, empha-
sizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions.
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BRM 110  ภาษาแลุ่ะว่ฒนธรรมพื่ม�าเพื่่�อัการสั่�อัสัาร 3(2-2-5)
 (Burmese Language and Culture for Communication)
 วิิชาบังื่คับก่อน	:	BRM	121		ภาษาพม่าเพ่�อการสำ่�อสำารป็ระจำำาวิัน	1
 ศัพที่์ สัำานวนภาษาลัาวเบื�องต้นท่ี่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาวพม่า
ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวพม่า อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหารแบบ
พมา่ การศก่ษาแลัะสัถานท่ี่�ท่ี่องเที่่�ยวในประเที่ศพมา่ โด้ยเนน้การฝักึที่กัษะการฟัังแลัะการพ้ด้ในสัถานการณ์
ที่่�หลัากหลัาย
 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�มทั่่� 3 ภาวะผ่้นำาแลุ่ะความร่บผิดชอับต�อัสั่งคม (Leadership and Social Responsibility)

RSU 130 ศึาสัตร์แห�งร่ก 3(2-2-5)
 (Sceince of Love)
 ความหมาย ความสัำาคัญ ร้ปแบบของความรัก ที่ั�งความรักในตนเอง ผู้้้อื �น ครอบครัว สัังคม 
สัิ�งแวด้ลัอ้ม ตระหนกัในการร้คุ้ณค่าตนเอง แลัะการเคารพผู้้อ้ื�น มค่วามร้ส่้ักรับผิู้ด้ชอบ ใชพ้ลัังแห่งรักสัร้างสัรรค์
ช่วิตแลัะสัังคมที่่�ม่ความสัุข
 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 ผ่้นำาการเปลุ่่�ยนแปลุ่ง 3(2-2-5)
 (Leadership for Changes)
 การเสัริมสัรา้งแรงบันด้าลัใจจากแนวคิด้แลัะการปฏิบัิตขิองผู้้น้ำาที่างสังัคม ธรุกจิ แลัะการเมือง 
ด้ว้ยแนวคิด้ที่่�ที่กุคนสัามารถเป็นผู้้น้ำาเพื�อการเปล่ั�ยนแปลังได้้ เพื�อหาแนวที่างการพัฒนาตนเอง   แนวที่างการ
พัฒนาชุมชน แลัะสัังคมสั้่ความยั�งยืน
 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 การร่้เทั่�าทั่่นการคอัร์ร่ปช่�น 3(2-2-5)
 (Corruption Literacy)
 ความหมาย รป้แบบ วธ่ิการ ของการคอร์รัปชั�น การทุี่จริตเชิงนโยบาย ผู้ลัประโยชน์ที่บัซ้ึ่อน การ



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะรััฐศาสตรั์ Faculty of Political Science

ใช้อำานาจในที่างไม่เหมาะสัม ศ่กษาความสัลัับซัึ่บซ้ึ่อนแลัะเชื�อมโยงของการคอร์รัปชั�นระหว่าง มิติที่างการ
เมืองแลัะสัังคม จากกรณ่ศ่กษาการทุี่จริตคอร์รัปชั�นในสัังคมไที่ย แลัะต่างประเที่ศ ปล้ักฝัังจิตสัำาน่กในการ
ไม่นิ�งเฉยต่อการทีุ่จริตคอร์รัปชั�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 cor-
ruption.

RSU 133 ศึาสัตร์พื่ระราชา 3(2-2-5)
 (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ่ยงของพระบาที่สัมเด้็จพระเจ้าอย้่หัวรัชกาลัที่่� 9 การร้้จักพ่�งตนเอง การ
เข้าใจช่วิตแลัะสัังคม การวิเคราะห์ความสััมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สัังคม แลัะโลักในมิติ สัังคม เศรษฐกิจ 
แลัะการเมอืง โด้ยประสัานการเรย่นร้จ้ากชว่ติจรงินอกหอ้งเร่ยนเพื�อการประยกุตใ์ชใ้นการด้ำาเนนิชว่ติที่่�มค่วาม
สัุขแลัะยั�งยืน
 Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        Self-re-
liance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world relation-
ships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life outside the 
classroom to apply for a happy and sustainable life.

RSU 134 กฎหมายต้อังร่้ 3(2-2-5)
 (Legal Awareness)
 ความหมายแลัะคุณค่าของรัฐธรรมน้ญ กลัไก แลัะการบังคับใช้ของกฎหมาย กฎหมายแพ่ง 
เก่�ยวกับเรื�องบุคคลั ที่รัพย์สัิน นิติกรรม สััญญา ลัะเมิด้ ครอบครัว แลัะมรด้ก ที่่�ม่ความสัำาคัญต่อการด้ำาเนิน
ช่วิตตั�งแต่เกิด้จนตาย  แลัะกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่่�เก่�ยวกับความผิู้ด้แลัะโที่ษ โด้ยกำาหนด้ผู้้้กระที่ำา
ผู้ิด้จะได้้รับโที่ษตามที่่�กฎหมายกำาหนด้ เข้าใจแลัะวิเคราะห์กฎหมายผู้่านกรณ่ศ่กษาที่่�เป็นประเด้็นปัญหาใน
สังัคม เพื�อหาที่างแกป้ญัหาโด้ยใชก้ฎหมายเปน็เครื�องมอืได้อ้ยา่งเหมาะสัมตอ่สัถานการณจ์ริงท่ี่�เกดิ้ข่�นตอ่ชวิ่ต
 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 การอัอักแบบช่วิตแลุ่ะสั่งคมแห�งความสั่ข 3(2-2-5)
 (Happy Life and Society Design)
 นิยามความสุัข ประเภที่ของความสุัข กระบวนการคดิ้เชงิออกแบบ กระบวนการคิด้  เชงิอนาคต 
การออกแบบช่วิตที่่�ม่ความสัุข การออกแบบสัังคมแห่งความสัุข การออกแบบนโยบายความสัุข
  Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life 
design Happy society design Happy policy design.

กลุ่่�มทั่่� 4 ศึิลุ่ปะแลุ่ะว่ฒนธรรม (Arts and Culture)

RSU 140 ช่วิตในต�างแดนก่บการสั่�อัสัารข้ามว่ฒนธรรม 3(0-35-18)
 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)
 การเรย่นร้้อาชพ่ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชวิ่ต ผู้า่นกิจกรรมโครงงานในร้ปแบบต่างๆ โด้ยอาศยั
การเดิ้นที่างไปต่างประเที่ศ การแลักเปล่ั�ยนแลัะสัร้างความสััมพันธ์ภายใต้บนัท่ี่กข้อตกลัง ความร่วมมือ (MOU) 
ณ องค์กรในต่างประเที่ศหรือการเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึกประสับการณ์
ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 6 สััปด้าห์)
 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 สั่มมนาประสับการณ์์ต�างแดน 3(3-0-6)
 (Seminars in Overseas Experiences)
 การวิเคราะหแ์ลัะการตรวจสัอบหาความจริงในหวัขอ้น่าสันใจเก่�ยวกบัภาษาแลัะวฒันธรรมใน
แง่มุมต่าง ๆ โด้ยการนำาประเด็้นท่ี่�พบจากการเร่ยน หรือฝึักปฏิิบัติงานในต่างประเที่ศ หรือหน่วยงานต่างชาติใน
ประเที่ศไที่ยมาอภิปราย แลัะเลัือกประเด้็นที่่�น่าสันใจที่่�ได้้รับมาจากการเด้ินที่างไปต่างประเที่ศ หรือจากการ
ฝัึกงานในบริษัที่ข้ามชาติที่่�เปิด้ด้ำาเนินการในประเที่ศไที่ยมาศ่กษาแลัะเร่ยนร้้ร่วมกันผู่้านที่างการนำาเสันอ 
อภิปราย ในร้ปของการสััมมนา
 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 ศึาสัตร์แลุ่ะศึิลุ่ป์แห�งการดำาเนินช่วิต 3(3-0-6)
 (Sciences and Arts of Living)
 การใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์เพื�อเข้าใจความหมายแลัะคุณค่าของช่วิต ปัจจัยที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อการ
ใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์ เร่ยนร้้การใช้เหตุผู้ลัท่ี่�สัร้างสัรรค์แลัะการคิด้เชิงบวก ร้ปแบบการด้ำาเนินช่วิตอย่างม่
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ความสัุขแลัะการสัร้างจิตสัำาน่กต่อการพัฒนาสัังคม
  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 ปทั่่มธาน่ศึึกษา 3(3-0-6)
 (Pathum Thani Study)
 ประเด้็นที่่�น่าสันใจเก่�ยวกับจังหวัด้ปทีุ่มธาน่แบบสัหวิที่ยาการ ในมิติประวัติศาสัตร์ภ้มิศาสัตร์ 
ระบบนิเวศ อัตลัักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรม ภ้มิปัญญาที่้องถิ�น
  Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: history, 
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU 144 คนต้นแบบ    3(3-0-6)
 (Idol Studies)
 ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ช่วิต ความคิด้ความเชื�อ ผู้่านบุคคลั
ที่่�น่าสันใจ เพื�อวิเคราะห์หลัักการ แนวคิด้ วิธ่การด้ำาเนินช่วิต ความสััมพันธ์กับบริบที่สัังคม การนำามาปรับใช้
เพื�อพัฒนาคุณภาพช่วิตของตนแลัะสัังคม
 History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role 
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social con-
texts: application to quality life development for the benefit of an individual person and society.
         
RSU 145 สั่�อัสัะทั่้อันช่วิต    3(3-0-6)
 (Life Reflection through Media)
 ประเด้็นด้้านประวัติศาสัตร์ วัฒนธรรม ปรัชญา ศาสันา วิถ่ชิวิต ความคิด้ความเชื�อผู้่านสัื�อที่่�
นักศ่กษาสันใจ อาที่ิ เพลัง ภาพยนตร์ ลัะคร สัารคด้่ วรรณกรรม งานศิลัปะแขนงต่างๆ
  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  ร่้ทั่่นโลุ่ก    3(3-0-6)
 (World Society Awareness)
 สัถานะแลัะบที่บาที่ของประเที่ศไที่ยที่างด้า้นเศรษฐกจิ การเมอืง สังัคม วฒันธรรมในบรบิที่โลัก 
สัมัยคริสัต์ศตวรรษที่่� 21 ยุที่ธศาสัตร์ประเที่ศไที่ย ณ ปัจจุบัน แลัะแนวโน้มในอนาคต
 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.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะรััฐศาสตรั์ Faculty of Political Science

RSU 147  ความเป็นไทั่ย     3(2-2-5)
 (Thainess)
 เร่ยนร้้ความหมายของคำาว่า “ไที่ย” เอกลัักษณ์แลัะความเป็นไที่ย ค่านิยมแบบไที่ย  ความเชื�อ 
ประเพณ่ แลัะพธ่ิกรรม วรรณกรรม/วรรณคด่้ไที่ยที่่�สัะที่อ้นความเปน็ไที่ยได้ช้ดั้เจนรวมถ่งเขา้ใจวฒันธรรมไที่ย
ด้้านต่างๆ อาที่ิ มารยาที่ การแต่งกาย อาหาร การลัะเลั่น ความเป็นไที่ยในสัายตาชาวโลัก
 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai conven-
tional 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   ไทั่ยในสั่�อั                                                            3(2-2-5)
 (Thai Dimension in Media)
 ภาษากับความคิด้ รป้แบบการใช้ภาษาในสัื�อ การสัะท้ี่อนภาพความคิด้ผู่้านภาษา ความหมาย
แลัะ ประเภที่ของสัื�อ ลัักษณะของสัื�อประเภที่ต่างๆ  เร่ยนร้้องค์ประกอบของสัื�อ หน้าที่่�ของสัื�อต่อสัังคม ศ่กษา
ความสััมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด้ ศ่กษาการใช้ภาษา ค่านิยม แลัะภาพสัะที่้อนผู้่านสัื�อประเภที่ต่างๆ 
ฝัึกวิเคราะห์กรณ่ศ่กษา การสัื�อความคิด้ผู้่านภาษาจากสัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ
 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 ว่ฒนธรรมวิจำ่กษ์ 3(2-2-5)
 (Cultural Appreciation)                                                  
 วิเคราะห์องค์ประกอบที่างวัฒนธรรมศิลัปะ การแสัด้ง ความเชื�อความศรัที่ธา ศ่กษา
ปรากฏิการณร์ว่มสัมัย โครงสัรา้งแลัะพลังัอำานาจของวฒันธรรม ที่ั�งระด้บัสังัคม ระด้บัภ้มิภาคแลัะระด้บัสัากลั 
เพื�อหาแนวที่างคงอย่้การสับืสัานตอ่ยอด้วฒันธรรมแบบนำาสัมยั สัรา้งจติสัำานก่ ตระหนกัถ่งความสัำาคญัแลัะ
เคารพการอย้่ร่วมกันบนความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรมในสัังคม
 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  ศึิลุ่ปะการทั่ำางานต�างว่ฒนธรรม                                     3(2-2-5)
 (Arts of Working with Foreigners)
 ข้อม้ลัสัำาคัญในการที่ำางาน ที่ั�งในด้้านของคนไที่ยที่่�ที่ำางานในต่างแด้น หรือคนไที่ยที่่�ที่ำางานกับ
หน่วยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ย เข้าใจกฎระเบ่ยบ ข้อบังคับต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้อง เร่ยนร้้แนวโน้มอุปสังค์ของ
ตลัาด้แรงงาน ประเภที่ของหน่วยงาน บริษัที่ท่ี่�ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเที่คนิคที่่�จำาเป็นในการ
ที่ำางานกับชาวต่างชาติ ตลัอด้จนเข้าใจวัฒนธรรมท่ี่�หลัากหลัาย วิถ่ช่วิตของชาวต่างชาติ มารยาที่สัังคม ข้อห้าม 
แลัะข้อควรปฎิบัติ
 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 วิถี่อัาเซี่ยน 1      3(2-2-5)
 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1) 
 ความเปน็มาแลัะการกอ่ตั�งของเครอืขา่ยหรอืสัมาคมP2A ความร้เ้บื�องตน้เพื�อการเตรย่มตวักอ่น
การเดิ้นที่างในกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น (พ่ที่เ้อ) ในเรื�องของวัฒนธรรม สัภาพสังัคม ชวิ่ตความเป็นอย่้ของผู้้ค้นใน
แต่ลัะประเที่ศของเครือข่ายพ่ที่้เอ สัิ�งที่่�ผู้้้เร่ยนคาด้หวังจากการเด้ินที่างไม่ว่าจะเป็นในสั่วนของค่าใช้จ่าย เสั้น
ที่างแลัะพาหนะ ระยะเวลัาในการเด้ินที่าง ที่่�พัก อาหารแลัะมื�ออาหาร กิจกรรม บริการแลัะการด้้แลัที่่�พ่งได้้
รบัระหว่างการเดิ้นที่าง ประโยชน์ที่่�จะได้รั้บ เว็บไซึ่ต์พ่ที่เ้อสัำาหรับศก่ษาข้อมล้ัเพิ�มเติม  แนวที่างการเตรย่มตัว
ก่อนการเด้ินที่างอย่างถ้กวิธ่
 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, so-
ciety, 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  วิถี่อัาเซี่ยน 2 3(2-2-5)
 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2) 
 เป็นร้ปแบบหน่�งของโปรแกรมแลัะกิจกรรมที่่�จัด้ไว้เพื�อให้บริการผู่้านที่างสัมาคม P2A ผู้้้เร่ยน
ต้องลังที่ะเบ่ยนแลัะเข้าม่ส่ัวนร่วมในการเดิ้นที่างขั�นตำ�าอย่างน้อย 10 วันเพื�อเดิ้นที่างไปยัง 3 ประเที่ศเพื�อน
บา้นในกลัุม่อาเซึ่ย่น โด้ยการรับรองของมหาวิที่ยาลัยัสัมาชิกในเครือข่ายกลุ่ัมประเที่ศอาเซึ่ย่น ผู้้้เร่ยนจะได้ร่้วม
กิจกรรมแลัะเร่ยนร้้เก่�ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม ช่วิตความเป็นอย้่ พฤติกรรม
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แลัะความเชื�อของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศ โด้ยม่วัตถุประสังค์ เพื�อการสัร้างความเข้าใจแลัะความสััมพันธ์อันด้่
ระหวา่งสังัคมอาเซึ่ย่น  เมื�อกลับัจากการเด้นิที่างผู้้เ้ร่ยนตอ้งที่ำาการนำาเสันอประสับการณผ่์ู้านการนำาเสันอแลัะ
อภิปรายหน้าชั�นเร่ยนเป็นการประเมินความร้้ ประสับการณ์ แลัะผู้ลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ได้้จากการเด้ินที่าง
 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  ความสัร้างสัรรค์ในงานศึิลุ่ป์ 3(2-2-5)   
  (Creativity in the Arts)
 พื�นฐานงานศลิัปะที่่�สัำาคญัในด้า้นมนษุยศาสัตร ์ที่ศันศลิัป ์สัถาปตัยกรรม เพลัง แลัะศลิัปะการ
แสัด้ง สัำารวจค่านิยมแลัะความสันใจในการพัฒนางานศิลัป์ แลัะวัฒนธรรมจากที่ั�วโลัก ศ่กษาร้ปงานศิลัปะ
แลัะสัื�อท่ี่�หลัากหลัายร้ปแบบผู้่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสัด้งผู้ลังานศิลัป์ การเข่ยนบที่วิจารณ์ 
แลัะการจัด้โครงการที่่�สัร้างสัรรค์
 An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, architec-
ture, 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�มทั่่� 5 ผ่้ประกอับการนว่ตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

RSU 150 การจำ่ดการเชิงสัร้างสัรรค์ 3(2-2-5)
 (Creative Management)
 แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การจัด้การ การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสัังเคราะห์
แลัะการคดิ้เชงิสัรา้งสัรรค ์ความหมายของการจดั้การเชงิสัรา้งสัรรค ์การจดั้การร้ปแบบตา่งๆ ผู้า่นกรณ่ศก่ษา 
การวางแผู้นการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์แลัะการฝัึกปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการเร่ยนร้้
  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.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะรััฐศาสตรั์ Faculty of Political Science

RSU 151 ประสับการณ์์จำากการสัตาร์ทั่อั่พื่แลุ่ะการเป็นผ่้ประกอับการธ่รกิจำ 3(1-4-4)
 (Startup and Entrepreneurship Experiences)
 ความหมายของธุรกิจสัตาร์ที่อัพ สัตาร์ที่อัพแบบด้ั�งเดิ้มแลัะสัตาร์ที่อัพในยุคปัจจุบัน การ
วเิคราะหโ์อกาสัที่างธรุกจิ การเลัอืกใชเ้ที่คโนโลัย่ท่ี่�เหมาะสัม การออกแบบสัตารท์ี่อพั หรอืธรุกจิ ที่่�ตนเองสันใจ
แลัะที่ำาได้้จริง กิจกรรมที่่�จำาเป็นสัำาหรับธุรกิจสัตาร์ที่อัพ กฎหมายแลัะระเบ่ยบ ที่่�เก่�ยวข้องการจัด้หาทีุ่นหรือผู้้้
สันับสันุน
 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   การคิดนอักกรอับ  3(2-2-5)
 (Lateral Thinking)
 ถอด้รหัสัคิด้ หลัักการใหม่ แนวคิด้ใหม่ มิติที่างจริยธรรมแนวใหม่ที่างสัังคม การให้ความร้้แลัะ
การนำาเสันอความจรงิในแนวใหม ่การสัรา้งท่ี่มนกันวตักรรมที่างสังัคมยคุใหม ่สัรา้งความกลัา้หาญในการตอบ
โจที่ย์ที่างสังัคมอย่างมห่ลักัการสัอด้คล้ัองกบัแนวคดิ้แลัะมติทิี่างจริยธรรมในแนวใหม ่สัามารถนำาเสันอความ
ร้้ใหม่ที่่�นำาไปใช้ได้้จริงในช่วิต การที่ำางาน  แลัะแบ่งปันหลัักการแลัะแนวคิด้ใหม่ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลัน์ เพื�อ
เผู้ยแผู้่ความร้้สั้่สัังคม
 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 ผ่้ประกอับการไลุ่ฟ์์สัไตลุ่์ 3(2-2-5)
 (Lifestyle Entrepreneurship)
 กระบวนการคิด้เชิงออกแบบโด้ยม่มนุษย์เป็นศ้นย์กลัาง กระบวนการคิด้เชิงอนาคต     การเป็น
ผู้้้ประกอบการ จิตวิที่ยาบุคลัิกภาพ กิจการเพื�อสัังคม
  Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 
Personality Psychology. Social enterprise.

RSU 154 แนวคิดการประกอับการในย่คเศึรษฐกิจำดิจำิทั่่ลุ่ 3(3-0-6)
 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)
 การเปลั่�ยนแปลังที่างเที่คโนโลัย่ สัังคม เศรษฐกิจ แลัะการสัื�อสัาร การประกอบการ แนวคิด้พื�น
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ฐานที่างเศรษฐศาสัตร์ อปุสังค์ อปุที่าน กลัไกราคา ตลัาด้ผู้ลัผู้ลิัต ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลิัตโครงสัร้างตลัาด้ ปจัจัย
การผู้ลัิต การผู้ลัิต ต้นทีุ่น รายรับ กำาไร ภาษ่ งบประมาณรัฐบาลั นโยบายการคลััง สัถาบันการเงิน เงินเฟั้อ 
อัตราด้อกเบ่�ย ม้ลัค่าเงินตามเวลัา นโยบายการเงิน อัตราแลักเปลั่�ยน การลังทีุ่น การระด้มทีุ่น การค้าระหว่าง
ประเที่ศ รายได้้ประชาชาติ แลัะปัญหาเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั
 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�มทั่่� 6 ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่ (Digital Media Literacy)

RSU 160 ร่้เทั่�าทั่่นสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่ 3(2-2-5)
 (Digital Media Literacy)
 นิยามความรอบร้้เรื�องสัื�อด้จิทิี่ลัั ความเปน็พลัเมอืงยคุด้จิทิี่ลัั เรย่นร้ก้ารใชเ้ที่คโนโลัย่แลัะเครื�อง
มือด้ิจิที่ัลัในการสัื�อสัาร การเข้าถ่ง การแลักเปลั่�ยน การใช้สัื�อด้ิจิที่ัลัอย่างร้้เที่่าที่ันบนพื�นฐานของความรับผู้ิด้
ชอบที่างกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการสัื�อสัาร ความคิด้เชิงวิพากษ์ต่อกรณ่ศ่กษาที่่�เป็นประเด้็นข้อโต้แย้ง
เก่�ยวกับความน่าเชื�อถือของสัารสันเที่ศ การประเมินคุณค่าสัารสันเที่ศจากสัื�อด้ิจิที่ัลัเพื�อประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสัมในช่วิตประจำาวัน
 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 การอัอักแบบแลุ่ะผลุ่ิตสั่�อัดิจำิทั่่ลุ่ 3(2-2-5)
 (Design and Production of Media)
 การสัร้างแนวคิด้เพื�อการผู้ลัิตเนื�อหาผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การวิเคราะห์กลัุ่มเป้าหมาย การวางแผู้น
สัร้างสัรรค์ผู้ลังานผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การผู้ลัิตแลัะการเผู้ยแพร่สั้่สัาธารณชนอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ
  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�มทั่่� 7 หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์ (Essence of Science)

RSU 170 หลุ่่กคิดวิทั่ยาศึาสัตร์ 3(2-2-5)
 (Essence of Science)
 ศ่กษาภาพรวมวิวัฒนาการวิที่ยาศาสัตร์จากอด่้ตถ่งปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิด้การตั�งสัมมติฐาน
เพื�อนำาไปสั้่การค้นคว้า การที่ด้ลัองหาคำาตอบ โด้ยใช้หลัักการที่างวิที่ยาศาสัตร์ คณิตศาสัตร์ แลัะเที่คโนโลัย่
ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิสั้จน์แนวความคิด้ตามสัมมติฐานที่่�วางไว้ แลัะเสันอแนวที่างพัฒนาต่อไปในอนาคต
 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 วิถี่สั่ขภาพื่ด่ม่สั่ข 3(2-2-5)
 (Healthy Life-Styles)
 กระบวนที่ศันด้์้านสัขุภาวะ การรอบร้ด้้า้นสัขุภาวะการเปลั่�ยนแปลังของสังัคมโลัก การด้แ้ลัแลัะ
การสัร้างเสัริมสัุขภาวะทัี่�งที่างด้้านร่างกาย จิตใจแลัะจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยาในช่วิตประจำาวัน 
การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะช่วยช่วิตขั�นพื�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 ช่วิตทั่่�เป็นมิตรก่บสัิ�งแวดลุ่้อัม 3(2-2-5)
 (Environmental -friendly Life)
 การเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมทัี่�งระด้ับชุมชนแลัะระด้ับโลัก ที่่�สั่งผู้ลักระที่บต่อการด้ำาเนินช่วิต
มนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาแลัะการใช้ช่วิตที่่�เป็นมิตรกับสัิ�งแวด้ลั้อมแลัะสัังคมโลัก การรับมือ การปรับตัว
สัถานการณข์องการเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลัอ้มที่่�วฤิตในปจัจบุนั การนอ้มนำาแนวคดิ้หลักัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพ่ยงเพื�อจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวด้ลั้อมที่่�เหมาะสัม  ต่อการด้ำาเนินช่วิต
 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-adjust-
ment 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 โภชนาการสัร้างเสัริมสั่ขภาพื่ 3(2-2-5)
 (Nutrition and Health Promotion)
 คำาจำากัด้ความของอาหาร สัารอาหาร โภชนาการ การแบ่งประเภที่แลัะบที่บาที่ของสัารอาหาร
แตล่ัะชนดิ้แลัะความสัมัพนัธก์บัการเกดิ้โรคตา่ง ๆ  ปรมิาณความตอ้งการสัารอาหารแตล่ัะชนดิ้  ที่่�รา่งกายควร
ได้ร้บัในประจำาวนั ด้ชัน่มวลัรวมของรา่งกาย ความตอ้งการแลัะการใชพ้ลังังานในแตล่ัะวนั พลังังานท่ี่�รา่งกาย
ต้องการใช้ในขณะพัก การประเมินภาวะโภชนาการ การออกกำาลัังกาย ภาวะทีุ่พโภชนาการ การควบคุมนำ�า
หนักตัว ภาวะผู้ิด้ปกติที่างเมตาโบลิัสัม โภชนาการในภาวะต่าง ๆ แลัะการใช้อาหารร่วมในการบำาบัด้โรค
ต่างๆ เที่คโนโลัย่อาหาร พืชจ่เอ็มโอ ความปลัอด้ภัยแลัะสัุขาภิบาลัอาหาร สัารพิษแลัะเชื�อโรคที่่�ปนเป้�อนมา
ในอาหาร
 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and major role of each nutri-
ents 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 con-
ditions and nutritional therapy; food technology, GMOs; Food sanitation, natural food toxins and 
food-borne diseases.

RSU 174 การอัอักแบบสัร่ระ 3(2-2-5)
 (Physical Body Design)
 รป้แบบแลัะความหลัากหลัายของการฝึักด้ว้ยแรงต้านเพื�อการเสัริมสัร้างแลัะกระชับกล้ัามเนื�อ 
การใช้อุปกรณ์แลัะไมใ่ชอ้ปุกรณม์าประยุกต์เพื�อเป็นการเสัริมสัรา้งแลัะลัด้กระชับสัดั้สัว่นของร่างกาย รวมถ่ง
การวางแผู้นแลัะสัร้างโปรแกรมการฝัึกด้้วยแรงต้านที่่�เหมาะสัมให้กับทีุ่กเพศทีุ่กวัย
 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�มทั่่� 8 อัาร์เอัสัย่ มาย-สัไตลุ่์ (RSU My-Style)

RSU 180 ร่งสัิตมาย-สัไตลุ่์ 3(1-4-4)
 (RSU My-Style)
 การพัฒนาตนเอง การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์ เชิงสัังเคราะห์ แลัะการคิด้
เชิงสัร้างสัรรค์ การตั�งเป้าหมาย การวางแผู้นงาน การฝัึกปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  การเร่ยนร้้ จาก
กิจกรรมสัร้างสัรรค์ที่่�นักศ่กษาสันใจในมหาวิที่ยาลััยรังสัิต
 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 น่นทั่นาการ 3(2-2-5)
 (Recreation)
 ร้ปแบบแนวคิด้ แลัะประโยชน์ของแต่ลัะกิจกรรม เพื�อนำาไปใช้ให้เหมาะสัม สัามารถออกแบบ
กิจกรรมเสัริมสัร้างประสับการณ์ด้้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิด้ประสัิที่ธิผู้ลัสั้งสัุด้สัอด้คลั้องกับแต่ลัะ
สัภาวการณ์
 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 การพื่่ฒนาความสัามารถีพื่ิเศึษ 3(2-2-5)
 (Talents Development)
 การพัฒนาความสัามารถพิเศษ ในด้้านการเป็นนักพ้ด้ พิธ่กร ผู้้้ประกาศข่าว นักแสัด้ง นักร้อง 
นักด้นตร่ ช่างภาพ ศิลัปิน นักเต้น เพื�อฝัึกที่ักษะ ด้่งศักยภาพ พรสัวรรค์ สั้่การเป็นมืออาช่พ 
 Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, Musician, 
Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice the profes-
sional approach.

RSU 183 การปฏิิบ่ติงานช�างด้วยตนเอัง  3(2-2-5)
 (D.I.Y.)
 กลัไกการที่ำางานของสัิ�งของเครื�องใช้ในชวิ่ตประจำาวนั เข้าใจการแก้ไขปัญหา คดิ้ค้นสิั�งประดิ้ษฐ์
ใหม่ โด้ยการลังมือที่ำาให้ร้้จริง ให้งานสัร้าง ซึ่่อม แก้ไขเป็นเรื�องง่ายสัามารถที่ำาได้้ด้้วยตนเอง
 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 คนต�างร่�นในสั่งคมสั่งว่ย 3(2-2-5)
 (Cross Generations in Aging Society)
 การเตร่ยมตัวสัำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสั้่วัยสั้งอายุ แลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ของ
ประเที่ศไที่ย แลัะสัังคมโลัก เข้าใจแนวคิด้สั้งวัยเชิงรุก (Active Aging) ซึ่่�งเป็นกรอบแนวนโยบายที่่�สัร้างโด้ย
องค์การอนามัยโลัก ท่ี่�มุ่งเน้นในด้้านสุัขภาพกายแลัะจิตที่่�ด่้ การม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจแลัะครอบครัว
 แลัะการม่สั่วนร่วมในสัังคม เพื�อให้ผู้้้สั้งอายุ แลัะคนต่างรุ่นได้้อย้่ร่วมกันอย่างม่ความสัุขในสัังคมสั้งวัยแลัะ
สัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ในอนาคต
 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.  หมวดวิชาเฉพื่าะ
      2.1 วิชาพื่่�นฐานวิชาช่พื่

PEG 201 ทั่่กษะทั่างวิชาการด้านร่ฐศึาสัตร์แลุ่ะเศึรษฐศึาสัตร์ 3(3-0-6)
 (Academic Skills in Political Science and Economics)
 ทัี่กษะพื�นฐานในการศก่ษาที่างสังัคมศาสัตร์ การเข้าถ่งข้อมล้ัในลักัษณะต่าง ๆ  รวมที่ั�งโด้ยผู่้าน
เที่คโนโลัย่แลัะสัื�อด้ิจิที่ัลั การค้นคว้า การอ่าน การอ้างอิง การคิด้แลัะวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชิงวิพากษ์
แลัะเชิงสัร้างสัรรค์ การเข่ยนแลัะการนำาเสันองานวิชาการที่างสัังคมศาสัตร์ ที่ักษะในการพ้ด้แลัะอภิปราย
สัาธารณะต่อประเด้็นที่างการเมือง เศรษฐกิจแลัะสัังคม รวมที่ั�งกฎหมาย ระเบ่ยบ บรรที่ัด้ฐาน จริยธรรมแลัะ
หลัักมารยาที่ที่่�เก่�ยวข้อง
 Basic skills in studying social sciences; access to information in various forms in-
cluding 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 หลุ่่กพื่่�นฐานในการวิเคราะห์ข้อัม่ลุ่ทั่างร่ฐศึาสัตร์แลุ่ะเศึรษฐศึาสัตร์ 3(3-0-6)
 (Basic Principles of Data Analysis in Political Science and Economics)
 ลัักษณะของข้อม้ลั สัารสันเที่ศ แลัะองค์ความร้้ที่างสัังคมศาสัตร์ หลัักพื�นฐานในการรวบรวม 
ประมวลั ตค่วาม แลัะวเิคราะหข์อ้มล้ัเชงิปรมิาณแลัะเชงิคณุภาพ การอา่นออกเขย่นได้แ้ลัะที่กัษะพื�นฐานที่าง
สัถติแิลัะคณิตศาสัตร์ที่่�จำาเป็นต่อการศก่ษาที่างสังัคมศาสัตร์ ความร้้แลัะที่กัษะเบื�องต้นเก่�ยวกับการประยุกต์
ใช้เที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศเพื�อการวิเคราะห์ปรากฏิการณ์ที่างการเมือง เศรษฐกิจ แลัะสัังคม
 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 การใช้งานคอัมพื่ิวเตอัร์ในทั่างร่ฐศึาสัตร์แลุ่ะเศึรษฐศึาสัตร์ 3(3-0-6)
 (The Use of Computer in Political Science and Economics)
 ความร้แ้ลัะทัี่กษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตา่งๆ ที่ั�งออฟัไลัน์แลัะออนไลัน์ ที่่�จำาเป็น
สัำาหรับการศ่กษาแลัะการวิจัยที่างสัังคมศาสัตร์ แลัะการประกอบวิชาช่พที่่�เก่�ยวข้อง
 Knowledge and skills in the use of computer programs both offline and online neces-
sary for the study and research in social sciences and the practices in relevant professions.

 2.2  วิชาช่พื่
        ก. วิชาบ่รณ์าการร�วม

ECO 211 หลุ่่กเศึรษฐศึาสัตร์จำ่ลุ่ภาค 3(3-0-6)
 (Principle of Microeconomics)
 แนวคดิ้พื�นฐานที่างเศรษฐศาสัตร์จลุัภาค ที่รัพยากร พฤติกรรมผู้้บ้ริโภค อปุสังค ์ตน้ที่นุ การผู้ลิัต
กำาไร พฤติกรรมหน่วยผู้ลัิต อุปที่าน กลัไกราคา ตลัาด้ผู้ลัผู้ลัิต ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลัิต โครงสัร้างตลัาด้ปัญหา
เศรษฐกิจแลัะบาที่บาที่ภาครัฐท่ี่�เก่�ยวข้องกับเศรษฐศาสัตร์จุลัภาค กรณ่ศ่กษาแลัะการประยุกต์ใช้ที่ฤษฎ่
เศรษฐศาสัตร์จุลัภาคในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั
 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 หลุ่่กเศึรษฐศึาสัตร์มหภาค 3(3-0-6)
 (Principle of Macroeconomics)
 แนวคิด้พื�นฐานที่างเศรษฐศาสัตร์มหภาค รายรับภาครัฐ ภาษ่ รายจ่ายภาครัฐ งบประมาณ
รัฐบาลั นโยบายการคลััง สัถาบันการเงิน ระด้ับราคาสัินค้า เงิน อัตราเงินเฟั้อ อัตราด้อกเบ่�ย นโยบายการเงิน
อัตราแลักเปลั่�ยนสักุลัเงิน การค้าระหว่างประเที่ศ การว่างงาน รายได้้ประชาชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ บที่บาที่
ของภาครัฐที่่�เก่�ยวข้องกับเศรษฐศาสัตร์มหภาค กรณ่ศ่กษาแลัะการประยุกต์ใช้ที่ฤษฎ่เศรษฐศาสัตร์มหภาค
ในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั
 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 พื่่ฒนาการความคิดทั่างเศึรษฐกิจำการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Development of Political Economic Thoughts)
 ปรัชญาแนวคิด้เศรษฐศาสัตร์ตั�งแต่อด่้ตจนถ่งปัจจุบัน ความสััมพันธ์ของสัภาพแวด้ล้ัอมที่าง
สัังคม เศรษฐกิจ การเมืองต่อแนวคิด้ที่างเศรษฐศาสัตร์ในแต่ลัะยุค พัฒนาการของที่ฤษฎ่เศรษฐศาสัตร์
การเมือง กระบวนการที่างการเมืองแลัะบที่บาที่ของกลัุ่มพลัังต่าง ๆ ที่่�ม่ผู้ลัต่อการกำาหนด้นโยบายเศรษฐกิจ
ที่ั�งในประเที่ศแลัะต่างประเที่ศ ประวัติศาสัตร์เศรษฐกิจ สัังคมแลัะการเมืองของโลักแลัะประเที่ศไที่ย วิกฤต
เศรษฐกิจ ผู้ลักระที่บจากพลัวัตการเปลั่�ยนแปลังแลัะความที่้าที่ายของโลัก
 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 ความร่้พื่่�นฐานด้านเศึรษฐกิจำ การเม่อัง แลุ่ะว่ฒนธรรม 3(3-0-6)
 เอัเช่ยตะว่นอัอักเฉ่ยงใต้
 (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)
 ความร้พื้�นฐานภ้มภิาคเอเชย่ตะวนัออกเฉย่งใต ้ซึ่่�งครอบคลัมุ 10 ประเที่ศท่ี่�เปน็สัมาชกิอาเซึ่ย่น
คือ บร้ไนด้ารุสัซึ่าลัาม ราชอาณาจักรกัมพ้ชา สัาธารณรัฐอินโด้น่เซ่ึ่ย สัาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลัาว มาเลัเซึ่่ย สัาธารณรัฐแห่งสัหภาพเม่ยนมาร์ สัาธารณรัฐฟัิลัิปปินสั์ สัาธารณรัฐสัิงคโปร์ แลัะสัาธารณรัฐ
สัังคมนิยมเว่ยด้นาม ในแง่มุมสัำาคัญ ๆ คือ ความมั�นคง การเมือง เศรษฐกิจ แลัะวัฒนธรรม โด้ยม่เนื�อหา
เก่�ยวกับข้อม้ลัที่างด้้านภ้มิศาสัตร์ ประวัติศาสัตร์ ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ วิถ่ช่วิต ระบบศาสันาแลัะ
ความเชื�อ รวมที่ั�งพัฒนาการแลัะบที่บาที่ในเวที่่ระหว่างประเที่ศ จัด้ให้นักศ่กษาเด้ินที่างไปที่ัศนศ่กษาในบาง
ประเที่ศ ตามความสัะด้วกแลัะความเหมาะสัม โด้ยม่กิจกรรมสัำาคัญ ๆ ได้้แก่ การฟัังบรรยายสัรุปจากหน่วย
งานราชการ การพบปะหรืออาจม่กิจกรรมร่วมกับนักศ่กษาบางมหาวิที่ยาลััยในประเที่ศที่่�ไปเยือน
 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 devel-
opment 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 วิว่ฒนาการการเม่อังโลุ่ก 3(3-0-6)
 (Evolution of World Politics)
 ศ่กษาการพัฒนาการของระบบการเมือง เศรษฐกิจ แลัะสัังคมของโลัก นับแต่ยุคก่อนสัมัยใหม่
ยุคสัมัยใหม่ แลัะยุคโลักาภิวัตน์, ประวัติศาสัตร์ความสััมพันธ์ที่างด้้านการเมือง เศรษฐกิจ สัังคมวัฒนธรรม
ของโลัก, การเปล่ั�ยนแปลังของโลักในยุคปฏิิวัติอุตสัาหกรรม, การแข่งขันแลัะความร่วมมือระหว่างประเที่ศ 
โด้ยเน้นจากยุคลั่าอาณานิคม จนถ่งยุคสังครามโลักครั�งที่่� 1 แลัะครั�งที่่� 2 รวมถ่งยุคสังครามเย็น
 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 อังค์การแลุ่ะความร�วมม่อัระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (International Organization and Cooperation)
 ภาพรวมขององค์การรัฐระหว่างประเที่ศ แลัะแรงขับเคลัื�อนที่่�ก่อให้เกิด้การพ่�งพาอาศัยแลัะ
ความร่วมมือระหว่างประเที่ศ บที่บาที่ขององค์การระหว่างประเที่ศ เช่น องค์การสัหประชาชาติ กองทีุ่นการ
เงินระหว่างประเที่ศ ธนาคารโลัก แลัะองค์การการค้าโลัก เป็นต้น ในด้้านหลััก 3 ด้้าน คือ สังคราม สัันติ แลัะ
ความมั�นคงของมนุษย์ สัิที่ธิมนุษยชน แลัะการพัฒนา แนวความคิด้หลัักที่่�อธิบายจุด้กำาเนิด้ แลัะพลัวัตของ
องค์การระหว่างประเที่ศ การจัด้การองค์การแลัะการบริหารงาน รวมถ่งโครงสัร้างแลัะอำานาจ การรวมกลัุ่ม
แลัะร่วมมือที่างเศรษฐกิจ เช่น สัหภาพยุโรป อาเซึ่่ยน+3 ความร่วมมือที่างเศรษฐกิจเอเช่ย-แฟัซึ่ิฟิัก กลุ่ัม
ประเที่ศอุตสัาหกรรมชั�นนา 7 ประเที่ศ แลัะข้อตกลังการค้าเสัร่ เป็นต้น การรวมกลุ่ัมแลัะความร่วมมือที่าง
ด้้านการเมืองแลัะความมั�นคง เช่น การประชุมอาเซ่ึ่ยนว่าด้้วยความมั�นคงของเอเช่ยแลัะแปซิึ่ฟิัก องค์การ
นาโต แลัะองค์การว่าด้้วยความมั�นคงแลัะความร่วมมือในยุโรป เป็นต้น
 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 สั่มมนาการเม่อัง เศึรษฐกิจำ แลุ่ะประเด็นโลุ่กร�วมสัม่ย 3(1-4-4)
 (Seminar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)
 การสััมมนาที่างที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบัติของนักศ่กษาของวิที่ยาลััย ในประเด้็นสัำาคัญร่วมสัมัย ท่ี่�สั่ง
ผู้ลักระที่บตอ่อนาคต โด้ยมอ่าจารยจ์ากแตล่ัะสัถาบนัของวทิี่ยาลััยรว่มกนัจดั้กระบวนการแลัะกำาหนด้ประเด้น็
ปัญหาท่ี่�สัำาคัญของแต่ลัะปี เพื�อให้นักศ่กษาของวิที่ยาลััยได้้ศ่กษา เร่ยบเร่ยง นำาเสันอ อภิปรายร่วมกันใน
ลัักษณะบ้รณาการแลัะการคิด้เชิงวิพากษ์ ตามความถนัด้แลัะความสันใจ ที่ั�งน่� อาจเป็นการที่ำางานเฉพาะ
บุคคลัแลัะ/หรือการที่ำางานกลัุ่มก็ได้้ ตามการจัด้กระบวนการแลัะความเห็นชอบของคณาจารย์ผู้้้รับผู้ิด้ชอบ
รายวิชา
 Theoretical and practical seminar of the students of the college on contemporary im-
portant 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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างปร่ชญี่าการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Introduction to Political Philosophy)
 พื�นฐานของปรัชญาแลัะที่ฤษฎ่การเมืองตะวันตกแลัะตะวันออก แลัะอาจรวมถ่งแนวที่างอื�น  
เพื�อที่ำาความเข้าใจรากฐานของมุมมองแลัะวิธ่คิด้ อันนำามาซึ่่�งข้อถกเถ่ยงเก่�ยวกับแนวคิด้ที่างการเมือง เช่น
มนุษย์ รัฐ พลัเมือง ผู้้้ปกครอง อำานาจ ความร้้ ความจริง ความด้่ ความยุติธรรม กฎ สัิที่ธิ เสัร่ภาพ หน้าที่่�
ที่รัพย์สัิน ความเที่่าเที่่ยม ประชาธิปไตย รวมที่ั�งการเชื�อมโยงกบัประวัติศาสัตร์แลัะแนวโน้มร่วมสัมัย เช่นโลัก
ด้ิจิที่ัลั ช่วการเมือง เป็นต้น
 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 regard-
ing 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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังระหว�างประเทั่ศึแลุ่ะโลุ่กาภิว่ตน์ 3(3-0-6)
 (Introduction to International Politics and Globalization)
 แนวพินิจแลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกับความสััมพันธ์ระหว่างประเที่ศแลัะโลักาภิวัตน์ โด้ยเชื�อมโยงกับ
ประเด้น็สัำาคญัอื�น ๆ  เชน่ ความมั�นคงของชาตแิลัะนานาชาต ิเศรษฐกจิการเมอืงโลัก ปที่สััถานระหวา่งประเที่ศ 
ประชาสังัคมโลัก แลัะโลักาภิบาลั ในมิติรว่มสัมยัที่างการเมือง เศรษฐกิจ เที่คโนโลัย่ วฒันธรรม สัภาพแวด้ล้ัอม 
สัารสันเที่ศแลัะการสัื�อสัาร
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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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังการปกครอังเปร่ยบเทั่่ยบ 3(3-0-6)
 (Introduction to Comparative Politics and Government)
 แนวคดิ้ ที่ฤษฎ่ แลัะระเบย่บวธ่ิ ในการวเิคราะหแ์ลัะอธบิายเชงิเปรย่บเท่ี่ยบปรากฏิการณท์ี่างการ
เมืองแลัะระบอบการปกครองของประเที่ศต่าง ๆ ตามสัภาพจริง โด้ยเน้นการพัฒนาการเมืองตามลัักษณะ
แลัะพลัวตัที่่�สัำาคญั เชน่ โครงสัรา้งรัฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสังัคม กลัุม่ผู้ลัประโยชน ์พรรคการเมอืง
 การเลัือกตั�ง วัฒนธรรมที่างการเมือง การสัื�อสัาร เศรษฐกิจ สัังคมสัารสันเที่ศ ปัจจัยที่างภ้มิศาสัตร์ อิที่ธิพลั
ภายนอกรัฐ แลัะโด้ยเชื�อมโยงกับการเมืองการปกครองของไที่ย รวมที่ั�งบริบที่ของโลักร่วมสัมัย
 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, eco-
nomics, information societies, geographical conditions, external influences, and in connection with 
Thai politics and government as well as contexts of contemporary world.

POL 207 วิธ่วิทั่ยาการวิจำ่ย 3(2-2-5)
 (Research Methodology)
  ความหมายแลัะลักัษณะเฉพาะของการวจิยัที่างสังัคมศาสัตร ์ลักัษณะเฉพาะของการวจิยัที่าง
รัฐศาสัตร์ เศรษฐศาสัตร์ แลัะสัังคมศาสัตร์แลัะมนุษยศาสัตร์สัาขาอื�น ๆ ที่่�เก่�ยวข้อง ระเบ่ยบวิธ่วิจัยเบื�องต้น 
การกำาหนด้รป้แบบงานวิจยัที่ั�งในเชงิปริมาณแลัะเชิงคุณภาพ การใช้สัถิตใินการวิจยัที่างสังัคมศาสัตร์ เครื�อง
มือที่างดิ้จิที่ัลัเที่คโนโลัย่สัำาหรับการวิจัยที่างสัังคมศาสัตร์ การเร่ยบเร่ยงแลัะนำาเสันอผู้ลัการวิจัยในร้ปแบบ 
ต่าง ๆ การฝัึกการที่ำาสัำารวจหรือการวิจัยขนาด้เลั็กที่างด้้านรัฐศาสัตร์ เศรษฐศาสัตร์ แลัะโลักาภิวัตน์
 Definitions and characteristics of research in social science, political science, eco-
nomics 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 การฝึกงาน 3(0-35-18)
 (Internship)
 การฝักึงานในหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังัคม หรอืหนว่ยงานระหวา่งประเที่ศ ซึ่่�ง
อาจตั�งอย้ภ่ายในประเที่ศหรือต่างประเที่ศก็ได้ ้ที่่�เก่�ยวข้องกับเนื�อหาของหลักัสัต้รที่างรัฐศาสัตร์ เศรษฐศาสัตร์
การที่้ตแลัะการต่างประเที่ศ แลัะโลักาภิวัตน์ ในด้้านใด้ด้้านหน่�ง หรือหลัายด้้านประกอบกัน เพื�อเร่ยนร้้แลัะ
ได้้รับประสับการณ์วิชาช่พ โด้ยม่เวลัาฝัึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั�วโมง แลัะนำาเสันอรายงานการฝัึกงาน ภาย
ใต้การควบคุมแลัะประเมินผู้ลัของคณะกรรมการของวิที่ยาลััย แลัะการประเมินจากองค์กรที่่�ฝัึกงาน
 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 การศึึกษาค้นคว้าอัิสัระ 3(3-0-6)
 (Independent Study)
 การจัด้ที่ำาโครงงานศ่กษาในประเด้็นใด้ประเด้็นหน่�งเป็นการเฉพาะ อาจเป็นประเด้็นในที่าง
ที่ฤษฎ่แลัะ/หรือปฏิิบัติ ซึ่่�งสัอด้คลั้องกับหลัักการแลัะแนวเนื�อหาหลัักสั้ตรของวิที่ยาลััยในลัักษณะบ้รณาการ
แลัะการคิด้เชิงวพิากษ์ ภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ท่ี่�ปร่กษาแบบตัวตอ่ตวั โด้ยนักศก่ษาจะต้องรายงานผู้ลั
การศก่ษาเปน็สัารนิพนธแ์ลัะการนำาเสันอด้้วยปากเปล่ัา หรอือาจนำาเสันอผู้ลัการศก่ษาสัว่นหน่�งในร้ปแบบของ
การสัื�อสัารอื�น ๆ  เช่น ภาพโปสัเตอร์ ว่ด้ิที่ัศน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเที่อร์เน็ต งานสัื�อสัารเชิงศิลัปะ การจัด้
กิจกรรม ฯลัฯ โด้ยได้้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่่�ปร่กษา
 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 communi-
cation such as photo, poster, video clip, computer program, internet, artistic-communication work, 
activity arrangement, etc. with approval by the student’s advisor.

POL 499 สัหกิจำศึึกษา 6(0-35-18)
 (Co-Operative Education)
 การศ่กษาแลัะฝัึกงานในหนว่ยงานภาครัฐแลัะเอกชน ด้้านรัฐศาสัตร์ รัฐประศาสันศาสัตร์  การ
ที่ต้แลัะความสัมัพนัธร์ะหวา่งประเที่ศ เศรษฐศาสัตร ์การพฒันา ความเปน็ธรรมที่างสังัคม แลัะท่ี่�เก่�ยวขอ้ง เพื�อ
เร่ยนร้้แลัะได้้รับประสับการณ์วิชาช่พ ม่เวลัาฝัึกงานไม่น้อยกว่า 400 ชั�วโมง เน้นการเข้าใจแนวคิด้ โครงสัร้าง
ระบบแลัะกระบวนการด้ำาเนินงานของหน่วยงานท่ี่�เข้าปฏิิบัติงาน ลัักษณะสัำาคัญแลัะปัญหาอุปสัรรคของ
องค์กรนั�นภายใต้บริบที่ของสัังคมระด้ับประเที่ศแลัะโลักาภิวัตน์ โด้ยนักศ่กษาจะต้องรายงานผู้ลัการศ่กษา
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แลัะนำาเสันอด้้วยปากเปล่ัา ภายใต้การควบคุมแลัะประเมินผู้ลัของคณะกรรมการ แลัะการประเมินผู้ลัจาก
องค์การที่่�นักศ่กษาปฏิิบัติงาน
 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, de-
velopment, 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. วิชาช่พื่-บ่งค่บ

POL 103 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังการปกครอังไทั่ย 3(3-0-6)
 (Introduction to Thai Politics and Government)
 ความเป็นมาของการเมืองการปกครองไที่ยนับแต่อด่้ตจนถ่งปัจจุบัน โด้ยเน้นพัฒนาการแลัะ
อปุสัรรคของประชาธปิไตยในเงื�อนไขแลัะบริบที่ของสังัคมไที่ยนบัแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ เชน่ รฐัธรรมนญ้ โครงสัร้าง
สัถาบัน ความคิด้ อุด้มการณ์ วัฒนธรรม ระบบอุปถัมภ์ กฎหมาย นโยบาย ผู้้้กระที่ำาการ การสัื�อสัาร ประชา
สังัคม อยา่งเชื�อมโยงกบัสัภาพการณอ์ื�นภายใน ภายนอกประเที่ศ แลัะความเปลั่�ยนแปลังระด้บัโลักด้า้นตา่งๆ 
เช่น เที่คโนโลัย่ เศรษฐกิจ การพัฒนา ระบบความเชื�อ ภัยคุกคาม เป็นต้น
 Development of Thai politics and Government from the past to the present by empha-
sizing 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 ร่ฐธรรมน่ญี่แลุ่ะสัถีาบ่นทั่างการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Constitution and Political Institutions)
 พัฒนาการแลัะแนวคิด้เก่�ยวกับรฐัธรรมน้ญ ลัทัี่ธิรฐัธรรมนญ้ ความสัมัพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนญ้
กับสัถาบันที่างการเมือง เช่น รัฐสัภา รัฐบาลั ศาลั องค์กรอิสัระ หลัักเกณฑ์์การใช้อำานาจปกครองที่่�เก่�ยวข้อง
กับรัฐธรรมน้ญ เช่น อำานาจอธิปไตย ระบบราชการ สัิที่ธิเสัร่ภาพ การม่สั่วนร่วม การตรวจสัอบ ความสััมพันธ์
ระหวา่งสังัคมแลัะเศรษฐกจิกบัรฐัธรรมน้ญ ปญัหาสัำาคญัเก่�ยวกบัรฐัธรรมน้ญทัี่�งของไที่ยแลัะกรณ่ตวัอยา่งใน
บางประเที่ศ รวมที่ั�งผู้ลักระที่บจากการเชื�อมโยงแลัะความเปลั่�ยนแปลังระด้ับโลัก
 Development and concepts relating to constitution; constitutionalism, relationship 
between the constitution and political institutions such as parliament, government, courts, auton-
omous 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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างนโยบายสัาธารณ์ะ 3(3-0-6)
 (Introduction to Public Policy)
 แนวความคิด้เก่�ยวกับนโยบายสัาธารณะ ประเภที่แลัะตัวแบบนโยบายสัาธารณะ กระบวนการ
นโยบายสัาธารณะ เที่คนิคการวิเคราะห์นโยบายสัาธารณะ นโยบายสัาธารณะในมิติด้้านระบบจัด้การข้อม้ลั
ขนาด้ใหญ่ ระบบการสัื�อสัารแลัะระบบปัญญาประดิ้ษฐใ์นบริบที่แนวโน้ม การบริหารงานภาครัฐที่่�เน้นเปล่ั�ยน
โครงสัร้างองค์การจากการเน้นกำาลัังคนเป็นการใช้เที่คโนโลัย่มากข่�น รวมที่ั�งประเด้็นความเป็นธรรมแลัะเที่่า
เที่่ยมกันในสัังคมที่่�เก่�ยวข้อง
 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, commu-
nication 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 การเม่อัง การปกครอัง แลุ่ะหลุ่่กกฎหมาย 3(3-0-6)
 (Politics, Government, and Principles of Law)
 การเมืองแลัะการปกครองตามหลัักนิติรัฐ องค์ประกอบแลัะร้ปแบบของรัฐ การเป็น   นิติบุคคลั
แลัะสัถาบันต่าง ๆ ของรัฐ รวมที่ั�งองค์กรท่ี่�ใช้อำานาจอธิปไตย หลัักแลัะกระบวนการที่างกฎหมายมหาชนที่่�
สัำาคญัต่อการด้ำาเนนิงานที่างการเมืองแลัะการปกครอง โด้ยเฉพาะในกรณ่ของไที่ย ประเด้น็ร่วมสัมัยที่างการ
เมือง เศรษฐกิจ เที่คโนโลัย่ แลัะโลักาภิวัตน์ที่่�สััมพันธ์กับกฎหมาย
 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 particu-
larly in the case of Thailand; contemporary issues concerning politics, economy, technology, and 
globalization relating to law.  

POL 213 วิทั่ยาศึาสัตร์ เทั่คโนโลุ่ย่ แลุ่ะการเม่อังการบริหาร 3(3-0-6)
 (Science, Technology, and Politics and Administration)
 รากฐานความเป็นมาที่างความคิด้แลัะสัังคม ความหมายแลัะกระบวนการของความร้้ ที่าง
วิที่ยาศาสัตร์แลัะนวัตกรรมที่างเที่คโนโลัย่ ปัจจัยแลัะผู้ลักระที่บของวิที่ยาศาสัตร์แลัะเที่คโนโลัย่ ต่อมนุษย์ 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความเป็นบุคคลั ความเป็นสัาธารณะ ซึ่่�งม่นัยสัำาคัญต่อแนวที่างแลัะ
กระบวนการในการกำาหนด้นโยบายสัาธารณะด้้านต่างๆ ตลัอด้จนแนวโน้ม พัฒนาการ แลัะความก้าวหน้า
ที่างวิที่ยาศาสัตร์เที่คโนโลัย่ร่วมสัมัยที่่�สั่งผู้ลัต่อที่ิศที่างของสัังคมในอนาคต
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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 be-
ings, 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 ทั่ฤษฎ่ความย่ติธรรม 3(3-0-6)
 (Theories of Justice)
 แนวพินิจแลัะแนวคิด้ว่าด้้วยความยุติธรรม ที่ฤษฎ่ความยุติธรรมจากสัำานักต่าง ๆ เช่น สัำานัก
จาร่ตนิยม สัำานักสััจนิยม สัำานักอรรถประโยชน์นิยม สัำานักสััญญาสัังคม สัำานักเสัร่นิยม สัำานักเสัมอภาคนิยม
 สัำานักสัตร่นิยม ความสััมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับระบอบการเมืองแลัะระบบเศรษฐกิจ นัยสัำาคัญของ
ที่ฤษฎ่ต่อการจัด้ร้ปแบบแลัะกระบวนการยุติธรรม โด้ยเชื�อมโยงกับสัภาพการณ์ ความเปลั่�ยนแปลัง ประเด้็น
แลัะปัญหาสัำาคัญของโลักปัจจุบัน
 Approaches and concepts concerning justice; theories of justice from various schools 
of thought such as traditionalism, realism, utilitarianism, social contractarianism, liberalism, egal-
itarianism, communitarianism; relations between justice and political regimes and economic sys-
tems; implications of theories on the arrangement of forms and processes of justice; connections 
to circumstances, changes, issues and problems of the present world.

 ค.  วิชาช่พื่-เลุ่่อัก

POL 205 การเจำรจำาแลุ่ะการจำ่ดการความข่ดแย้ง: ภาคทั่ฤษฎ่แลุ่ะปฏิิบ่ติ 3(3-0-6)
 (Negotiation and Conflict Resolution: Theory and Practice)
 แกน่สัารแลัะหลักัการของการเจรจา เที่คนคิการเจรจา อปุสัรรคในการเจรจา ความเชื�อ ท่ี่�ไมถ้่ก
ต้องเก่�ยวกับการเจรจา การเจรจาในฐานะผู้้้ม่อำานาจมากกว่าแลัะในฐานะผู้้้ม่อำานาจน้อยกว่า การเจรจากับ
การจัด้การความขัด้แย้งที่ั�งในที่างการเมือง เศรษฐกิจ แลัะสัังคม ที่ั�งภายในประเที่ศแลัะระหว่างประเที่ศ 
 Essence and principles of negotiation, negotiation’s techniques, difficulty in negotia-
tion, myths of negotiation, negotiation between unequal parties, negotiation and conflict resolution 
in politics, economy, and society in both domestic and international level.

POL 209 การเม่อังไทั่ยร�วมสัม่ย 3(3-0-6)
 (Contemporary Politics of Thailand)
 การนำาประเด็้นปัญหาร่วมสัมัยในการเมืองการปกครองไที่ยมาสััมมนาอภิปรายร่วมกัน เพื�อ
ให้นักศ่กษาสัามารถคิด้เชิงวิเคราะห์ สัังเคราะห์ แลัะวิพากษ์ ด้้วยตนเอง แลัะแลักเปลั่�ยนเร่ยนร้้ร่วมกับผู้้้อื�น
อาจประกอบด้้วยการศ่กษาแลัะอภิปรายงานวิชาการที่่�สัำาคัญ การค้นคว้า นำาเสันอ แลัะอภิปรายตามความ
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สันใจของนักศ่กษา การบรรยายโด้ยผู้้้สัอนหรือผู้้้ที่รงคุณวุฒิในบางสั่วน ที่ั�งน่�มุ่งเชื�อมโยงสั้่เศรษฐกิจ สัังคม 
แลัะพัฒนาการโลักร่วมสัมัยด้้วยตามความเหมาะสัม
 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 เศึรษฐกิจำการเม่อังโลุ่ก 3(3-0-6)
 (World Political Economy)
 ระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเที่ศ ระบบทุี่นนิยมโลัก การรวมกลัุ่มระหว่างรัฐไที่ยกับ
เศรษฐกจิการเมอืงโลัก ไที่ยกบัสัถาบนัแลัะองคก์ารระหวา่งประเที่ศด้า้นเศรษฐกจิแลัะการเมอืง ความสััมพนัธ์
ที่างเศรษฐกิจการค้า การลังทีุ่น รวมที่ั�งอิที่ธิพลัของพลัังต่าง ๆ มหาอำานาจกับการกำาหนด้นโยบายเศรษฐกิจ
การเมืองไที่ย แลัะระเบ่ยบเศรษฐกิจการเมืองโลัก
 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 Thai-
land’s international politico-economic policy making and world order.

POL 321 การสั่�อัสัารทั่างการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Political Communication)
 ที่ฤษฎ่การสัื�อสัารที่างการเมอืง การสัื�อสัารกบัการใชป้ระโยชน์ที่างการเมอืง การสัื�อสัารระหวา่ง
องค์กรที่างการเมืองกับสัาธารณชน กระบวนการสัื�อสัารที่างการเมือง พัฒนาการของเที่คโนโลัย่สัมัยใหม่กับ
การสัื�อสัารที่างการเมือง การเมืองในสัังคมเครือข่ายผู้่านเที่คโนโลัย่ดิ้จิที่ัลั การวิเคราะห์ประเด้็นปัญหาร่วม
สัมัยของการสัื�อสัารการเมือง เช่น เสัร่ภาพ ความมั�นคง การเซึ่็นเซึ่อร์ การสัอด้สั่องของรัฐ พื�นที่่�สั่วนตัวแลัะ
สัาธารณะ ประชาธิปไตย การเคลัื�อนไหวที่างสัังคม การโฆษณาชวนเชื�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 ประชาธิปไตยเปร่ยบเทั่่ยบแลุ่ะประชาธิปไตยภิว่ตน์ 3(3-0-6)
 (Comparative Democracy and Democratization)
 แนวคิด้แลัะระบอบประชาธิปไตยแบบต่าง ๆ ตัวช่�วัด้สัากลัของประชาธิปไตย การศ่กษา
เปร่ยบเที่่ยบเชิงประจักษ์ของกรณ่ศ่กษาในประเที่ศต่าง ๆ ท่ี่�เป็นตัวแบบสัำาคัญ แนวคิด้ ที่ฤษฎ่ แลัะข้อถก
เถ่ยงเก่�ยวกับประชาธิปไตยภิวัตน์ การเปลั่�ยนแปลังสั้่ประชาธิปไตยในภ้มิภาคต่าง ๆ ของโลัก ปัจจัยที่่�นำาไป
สั้ก่ารเปล่ั�ยนผู้า่นไปสั้ป่ระชาธิปไตย ปจัจยัท่ี่�ที่ำาใหร้ะบอบประชาธิปไตยมั�นคงยั�งยนื หรือไรเ้สัถ่ยรภาพ สัภาพ
ระหว่างประเที่ศที่่�สั่งเสัริมแลัะเป็นอุปสัรรคต่อประชาธิปไตยภิวัตน์
 Concepts and various forms of democracy, universal indicators of democracy, compar-
ative 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 ความเป็นธรรมทั่างการเม่อังแลุ่ะสั่งคม 3(3-0-6)
 (Political and Social Justice) 
 หลัักการแลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกับความเป็นธรรมที่างการเมืองแลัะสัังคมในปัจจุบัน ปัญหาความ
เหลืั�อมลัำ�าที่างเศรษฐกิจสัังคม การจัด้สัรรที่รัพยากรแลัะการกระจายที่รัพย์สิัน ปัญหาเรื�องความ ไม่เท่ี่าเท่ี่ยมกัน
ที่างอำานาจระหว่างปัจเจกชน กลัุ่ม แลัะภ้มิภาค บรรที่ัด้ฐานแลัะแนวปฏิิบัติเก่�ยวกับความเป็นธรรมที่างการ
เมืองแลัะสัังคม เช่น สัิที่ธิมนุษยชน ความมั�นคงของมนุษย์ สัวัสัด้ิการของรัฐรวมที่ั�งประเด้็นปัญหาใหม่ เช่น 
ความเหลัื�อมลัำ�าที่างด้ิจิที่ัลั อำานาจของเที่คโนโลัย่ช่วภาพ
 Principles and theories of contemporary political and social justice, problems of eco-
nomic 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 การเม่อังการปกครอังทั่้อังถีิ�น 3(3-0-6)
 (Local Politics and Government)
 แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกับการเมืองการปกครองระด้ับที่้องถิ�น โครงสัร้างอำานาจในชุมชน
ที่้องถิ�น ร้ปแบบการปกครองที่้องถิ�นของประเที่ศเสัร่ประชาธิปไตยที่่�สัำาคัญแลัะของประเที่ศไที่ย กฎหมาย
สัำาคัญที่่�เก่�ยวข้องของไที่ย บที่บาที่ขององค์กรปกครองที่้องถิ�นในด้้านการพัฒนาที่างการเมือง เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม การศ่กษา สัภาพแวด้ลั้อม แลัะสัวัสัด้ิการสัังคม
 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 การเม่อังภาคประชาสั่งคม 3(3-0-6)
 (Politics and Civil Society)
 แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกับการเมืองภาคประชาสัังคม การก่อตัว พัฒนาการ แลัะอุปสัรรคของ
ประชาสังัคม ความสัมัพนัธร์ะหว่างรัฐแลัะประชาสังัคม กรณ่ศก่ษาการรวมตวัแลัะการเคลัื�อนไหว   ภาคประชา
สัังคม ที่ั�งไที่ยแลัะต่างประเที่ศ เช่น ประชาสัังคมโลักแลัะเครือข่ายสัังคมด้ิจิที่ัลั  
 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 interna-
tional civil societies’s formations and movements such as world society and digital social network.

POL 357 การเม่อังเร่�อังสัิ�งแวดลุ่้อัมแลุ่ะการพื่่ฒนา 3(3-0-6)
 (Politics of Environment and Development)
 ประเด็้นที่างการเมืองเก่�ยวกับปัญหาแลัะสัถานการณ์ด้้านสัิ�งแวด้ล้ัอม ระบบนิเวศ แลัะการ
พัฒนา ผู้ลักระที่บของการพัฒนาในลัักษณะที่่�ม่ต่อสัิ�งแวด้ลั้อมแลัะความเป็นอย้่ของมนุษย์ ที่ั�งในระด้ับที่้อง
ถิ�น ระด้ับประเที่ศ ระด้ับระหว่างประเที่ศ แลัะระด้ับโลัก แนวที่างการพัฒนากระแสัหลัักแลัะที่างเลัือกแบบ
ตา่งๆ ที่างที่ฤษฎแ่ลัะที่างปฏิบิตั ินยัสัำาคัญแลัะผู้ลักระที่บของเที่คโนโลัย่ใหม ่บที่บาที่ของรฐัแลัะองคก์รตา่งๆ 
ท่ี่�เก่�ยวข้อง รวมที่ั�งประเด้น็ที่างการเมอืงแลัะสังัคมท่ี่�สับืเนื�อง เช่น สัทิี่ธมินษุยชน ความมั�นคงของมนษุย ์ความ
ยั�งยืน
 Political issues in the problems of environmental situation, ecology, and develop-
ment; 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 พื่่ฒนาการสั่งคมสัม่ยใหม�แลุ่ะหลุ่่งสัม่ยใหม� 3(3-0-6)
 (Social Development of Modern and Postmodern Society)
 ที่ฤษฎ่แลัะแนวคิด้เก่�ยวกับการเปลั่�ยนแปลังจากสัังคมเกษตรไปสั้่สัังคมอุตสัาหกรรมแลัะ
สัังคมหลัังอุตสัาหกรรม การเปลั่�ยนแปลังไปสั้่สัมัยใหม่ในสัังคมตะวันตกผู้่านยุคต่าง ๆ ได้้แก่ ยุคฟั้�นฟั้ศิลัปะ
วทิี่ยาการ ยคุแสังสัว่างที่างปัญญา การปฏิิวัติอุตสัาหกรรม การเกิด้ระบบทุี่นนิยม แลัะระบบทุี่นนิยมในปัจจบุนั 
รวมที่ั�งศก่ษาความเปลั่�ยนแปลังไปสั้ส่ังัคมสัมยัใหมข่องสังัคมนอกตะวนัตก แลัะปญัหาวา่ด้ว้ยภาวะสัมยัใหม่
แลัะภาวะหลัังสัมัยใหม่
 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 ภ่มิร่ฐศึาสัตร์แลุ่ะความม่�นคงระหว�างประเทั่ศึ 3(3-0-6)
 (Geopolitics and International Security)
 แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่ภ้มิรัฐศาสัตร์ ผู้ลักระที่บของความสััมพันธ์ระหว่างประเที่ศภายหลััง
สังครามโลักครั�งที่่� 2 ของภ้มิภาคต่าง ๆ  ในโลัก การเข้าขับเคลัื�อน แลัะปรับตัวสั้่ระบบเศรษฐกิจแบบ  เสัร่นิยม 
ควบค้ก่บักระแสัธารประชาธปิไตย การขยายตวัของลัทัี่ธกิารกอ่การรา้ย ภายหลังัการสัิ�นสัดุ้สังครามเยน็ แลัะ
การใช้เที่คโนโลัย่เพื�อจัด้การร้ปแบบความมั�นคงสัมัยใหม่
 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 การต�างประเทั่ศึขอังไทั่ยแลุ่ะอัาเซี่ยนในบริบทั่โลุ่ก 3(3-0-6)
 (Thailand’s Foreign Affair and ASEAN in Global Context)
 สัถานการณ์ยุคสังครามเย็นซึ่่�งสั่งผู้ลัต่อนโยบายต่างประเที่ศในภ้มิภาคเอเช่ยตะวันออกเฉ่ยง
ใต้แลัะของประเที่ศไที่ยในฐานะประเที่ศผู้้้ก่อตั�งองค์กรอาเซึ่่ยน พัฒนาการอาเซึ่่ยนแลัะความเป็นประชาคม
อาเซึ่่ยน ผู้ลัความร่วมมือของอาเซึ่่ยนต่อการสัร้างสัันติภาพ ความมั�นคง แลัะความรุ่งเรือง ในภ้มิภาคแลัะต่อ
ชุมชนโลักโด้ยรวม อนาคตของอาเซึ่่ยนแลัะผู้ลัต่อประเที่ศไที่ย ภ้มิภาค แลัะความร่วมมือระด้ับโลัก จุด้อ่อน
จุด้แข็งที่่�จะสั่งผู้ลักระที่บต่อนโยบายการต่างประเที่ศไที่ยแลัะความสััมพันธ์ระหว่างประเที่ศ
 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 pros-
perity 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 การบริหารงานภาคร่ฐร�วมสัม่ย 3(3-0-6)
 (Contemporary Public Management)
 แนวคดิ้แลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกบัการจดั้การภาครฐั หลักัธรรมาภบิาลั ประโยชนส์ัาธารณะ ความเสัมอ
ภาคแลัะความเปน็ธรรมในสังัคม ววิฒันาการแลัะพลัวัตของแนวคดิ้การจัด้การภาครฐัร่วมสัมัย รฐับาลัด้จิทิี่ลัั 
ความสัมัพันธ์ระหว่างการเมืองกับการจัด้การภาครัฐ ปฏิิสัมัพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชนแลัะภาคประชาสังัคม
ในการจัด้บริการสัาธารณะ การพัฒนาองค์ความร้้ในบริบที่ของสัังคมไที่ย
 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 การบริหารงานคลุ่่งแลุ่ะการงบประมาณ์ร�วมสัม่ย 3(3-0-6)
 (Contemporary Fiscal and Budgeting Administration)
  แนวคดิ้แลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกบันโยบายการคลังัแลัะงบประมาณ แลัะความเชื�อมโยงกับเปา้หมาย
ในการพัฒนาด้า้นต่าง ๆ  ผู้ลักระที่บของโลักาภิวตัน์แลัะการรวมกลัุม่ที่างเศรษฐกิจระหว่างประเที่ศต่อนโยบาย
 แนวที่างการประยุกต์ใช้เที่คโนโลัย่ปัญญาประด้ิษฐ์แลัะบลั็อกเชนในกระบวนการ   ที่างการเงินแลัะการคลััง
 เช่น การกำาหนด้นโยบาย การจัด้ที่ำายุที่ธศาสัตร์แลัะแผู้น การภาษ่อากร การจัด้สัรรแลัะบริหารงบประมาณ
 การบริหารการจัด้ซึ่ื�อจัด้จ้าง การบริหารที่รัพย์สัินแลัะสัภาพคลั่อง การบัญช่ แลัะการติด้ตามตรวจสัอบแลัะ
การประเมินผู้ลัที่างการคลัังแลัะงบประมาณ
 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 ภาวะผ่้นำาก่บจำริยธรรมการบริหาร 3(3-0-6)
 (Leadership and Management’s Ethics)
 แนวคิด้เรื�องจริยธรรมการบริหาร ที่ฤษฎ่แลัะร้ปแบบกลัยุที่ธ์ของการจัด้การที่รัพยากรบุคคลั
สัมัยใหม่ การวิเคราะห์องค์การเพื�อการเลัือกใช้กลัยุที่ธ์ในการบริหารที่รัพยากรบุคคลัที่่�เหมาะสัม เพื�อให้เกิด้
ประโยชน์สั้งสุัด้ต่อองค์การแลัะสัังคมโด้ยรวม การวิเคราะห์ความเชื�อมโยงของกลัยุที่ธ์องค์การแลัะกลัยุที่ธ์
การบริหารที่รัพยากรบุคคลั โด้ยคำาน่งถ่งการเปลั่�ยนแปลังสัภาพแวด้ลั้อมภายนอกองค์กรท่ี่�ม่ผู้ลักระที่บต่อ
การเปลั่�ยนภายในองค์การ ตลัอด้การบริหารความเสั่�ยงในบริบที่สัังคมยุคด้ิจิที่ัลั
 Concepts of management’s ethics, theories and models of modern human resource 
management,  analysis of organization for the purpose of maximizing organization utility and so-
cial 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 ประเด็นค่ดสัรรเก่�ยวก่บทั่ฤษฎ่แลุ่ะปร่ชญี่าการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Political Theory and Philosophy)
  การศ่กษาประเด้็นแลัะ/หรือตัวบที่คัด้สัรรในที่างที่ฤษฎ่แลัะปรัชญาการเมือง ตามความสันใจ
แลัะจุด้เน้นของผู้้้สัอนแลัะนักศ่กษา
  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 ประเด็นค่ดสัรรเก่�ยวก่บการเม่อังการปกครอังเปร่ยบเทั่่ยบ 3(3-0-6)
 (Selected Topics in Comparative Politics and Government)
  การศ่กษาประเด้็นแลัะ/หรือตัวบที่คัด้สัรรในที่างการเมืองการปกครองเปร่ยบเที่่ยบ ตามความ
สันใจแลัะจุด้เน้นของผู้้้สัอนแลัะนักศ่กษา
 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 เอัก่ตศึึกษาทั่างร่ฐศึาสัตร์ 3(3-0-6)
 (Individual Study in Political Science)
 หัวข้อที่างรัฐศาสัตร์ที่่�นักศ่กษาสันใจเป็นพิเศษ โด้ยม่อาจารย์ให้คำาแนะนำาอย่างใกลั้ชิด้ 
 Topics related to Political Science that are of student’ special interest under supervision 
of advisor.

 2.3 วิชาโทั่
       วิชาโทั่-บ่งค่บ

POL 102 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างปร่ชญี่าการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Introduction to Political Philosophy)
 พื�นฐานของปรชัญาแลัะที่ฤษฎ่การเมอืงตะวนัตกแลัะตะวนัออก แลัะอาจรวมถ่งแนวที่างอื�น เพื�อ
ที่ำาความเขา้ใจรากฐานของมมุมองแลัะวธ่ิคดิ้ อนันำามาซึ่่�งขอ้ถกเถ่ยงเก่�ยวกบัแนวคดิ้ที่างการเมอืง เช่น มนุษย์
รัฐ พลัเมือง ผู้้้ปกครอง อำานาจ ความร้้ ความจริง ความด้่ ความยุติธรรม กฎ สัิที่ธิ เสัร่ภาพ หน้าที่่� ที่รัพย์สัิน 
ความเท่ี่าเที่ย่ม ประชาธิปไตย รวมทัี่�งการเชื�อมโยงกับประวัตศิาสัตร์แลัะแนวโน้มรว่มสัมยั เช่น โลักดิ้จทิี่ลัั ชว่
การเมือง เป็นต้น
 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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังระหว�างประเทั่ศึแลุ่ะโลุ่กาภิว่ตน์ 3(3-0-6)
 (Introduction to International Politics and Globalization)
 แนวพินิจแลัะที่ฤษฎ่เก่�ยวกับความสััมพันธ์ระหว่างประเที่ศแลัะโลักาภิวัตน์ โด้ยเชื�อมโยงกับ
ประเด้น็สัำาคญัอื�นๆ เช่น ความมั�นคงของชาติแลัะนานาชาติ เศรษฐกิจการเมอืงโลัก ปทัี่สัถานระหว่างประเที่ศ 
ประชาสังัคมโลัก แลัะโลักาภิบาลั ในมิติรว่มสัมยัที่างการเมือง เศรษฐกิจ เที่คโนโลัย่ วฒันธรรม สัภาพแวด้ล้ัอม 
สัารสันเที่ศแลัะการสัื�อสัาร
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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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังการปกครอังเปร่ยบเทั่่ยบ 3(3-0-6)
 (Introduction to Comparative Politics and Government)
 แนวคดิ้ ที่ฤษฎ่ แลัะระเบย่บวธ่ิ ในการวเิคราะหแ์ลัะอธบิายเชงิเปรย่บเท่ี่ยบปรากฏิการณท์ี่างการ
เมืองแลัะระบอบการปกครองของประเที่ศต่าง ๆ ตามสัภาพจริง โด้ยเน้นการพัฒนาการเมืองตามลัักษณะ
แลัะพลัวตัที่่�สัำาคญั เชน่ โครงสัรา้งรัฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสังัคม กลัุม่ผู้ลัประโยชน ์พรรคการเมอืง
 การเลัือกตั�ง วัฒนธรรมที่างการเมือง การสัื�อสัาร เศรษฐกิจ สัังคมสัารสันเที่ศ ปัจจัยที่างภ้มิศาสัตร์ อิที่ธิพลั
ภายนอกรัฐ แลัะโด้ยเชื�อมโยงกับการเมืองการปกครองของไที่ย รวมที่ั�งบริบที่ของโลักร่วมสัมัย
 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, eco-
nomics, information societies, geographical conditions, external influences, and in connection with 
Thai politics and government as well as contexts of contemporary world.

 วิชาโทั่-เลุ่่อัก

POL 103 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างการเม่อังการปกครอังไทั่ย 3(3-0-6)
 (Introduction to Thai Politics and Government)
 ความเป็นมาของการเมืองการปกครองไที่ยนับแต่อด่้ตจนถ่งปัจจุบัน โด้ยเน้นพัฒนาการแลัะ
อปุสัรรคของประชาธปิไตยในเงื�อนไขแลัะบริบที่ของสังัคมไที่ยนบัแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ เชน่ รฐัธรรมนญ้ โครงสัร้าง
สัถาบัน ความคิด้ อุด้มการณ์ วัฒนธรรม ระบบอุปถัมภ์ กฎหมาย นโยบาย ผู้้้กระที่ำาการ การสัื�อสัาร ประชา
สังัคม อยา่งเชื�อมโยงกบัสัภาพการณอ์ื�นภายใน ภายนอกประเที่ศ แลัะความเปลั่�ยนแปลังระด้บัโลักด้า้นตา่งๆ 
เช่น เที่คโนโลัย่ เศรษฐกิจ การพัฒนา ระบบความเชื�อ ภัยคุกคาม เป็นต้น
 Development of Thai politics and Government from the past to the present by empha-
sizing 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 ร่ฐธรรมน่ญี่แลุ่ะสัถีาบ่นทั่างการเม่อัง 3(3-0-6)
 (Constitution and Political Institutions)
 พัฒนาการแลัะแนวคิด้เก่�ยวกับรฐัธรรมนญ้ ลัทัี่ธิรฐัธรรมนญ้ ความสัมัพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนญ้
กับสัถาบันที่างการเมือง เช่น รัฐสัภา รัฐบาลั ศาลั องค์กรอิสัระ หลัักเกณฑ์์การใช้อำานาจปกครองที่่�เก่�ยวข้อง
กับรัฐธรรมน้ญ เช่น อำานาจอธิปไตย ระบบราชการ สัิที่ธิเสัร่ภาพ การม่สั่วนร่วม การตรวจสัอบ ความสััมพันธ์
ระหวา่งสังัคมแลัะเศรษฐกจิกบัรฐัธรรมน้ญ ปญัหาสัำาคญัเก่�ยวกบัรฐัธรรมน้ญทัี่�งของไที่ยแลัะกรณ่ตวัอยา่งใน
บางประเที่ศ รวมที่ั�งผู้ลักระที่บจากการเชื�อมโยงแลัะความเปลั่�ยนแปลังระด้ับโลัก
 Development and concepts relating to constitution; constitutionalism, relationship 
between the constitution and political institutions such as parliament, government, courts, auton-
omous 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 ความร่้เบ่�อังต้นทั่างนโยบายสัาธารณ์ะ 3(3-0-6)
 (Introduction to Public Policy)
  แนวความคิด้เก่�ยวกับนโยบายสัาธารณะ ประเภที่แลัะตัวแบบนโยบายสัาธารณะ กระบวนการ
นโยบายสัาธารณะ เที่คนิคการวิเคราะห์นโยบายสัาธารณะ นโยบายสัาธารณะในมิติด้้านระบบจัด้การข้อม้ลั
ขนาด้ใหญ ่ระบบการสัื�อสัารแลัะระบบปญัญาประด้ษิฐ์ในบริบที่แนวโน้มการบรหิารงานภาครฐัที่่�เนน้เปลั่�ยน
โครงสัร้างองค์การจากการเน้นกำาลัังคนเป็นการใช้เที่คโนโลัย่มากข่�น รวมที่ั�งประเด้็นความเป็นธรรมแลัะเที่่า
เที่่ยมกันในสัังคมที่่�เก่�ยวข้อง
 Concepts of public policy, types and models of public policies, public policy pro-
cess, 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 การเม่อัง การปกครอัง แลุ่ะหลุ่่กกฎหมาย 3(3-0-6)
 (Politics, Government, and Principles of Law)
 การเมืองแลัะการปกครองตามหลัักนิติรัฐ องค์ประกอบแลัะร้ปแบบของรัฐ การเป็น   นิติบุคคลั
แลัะสัถาบันต่าง ๆ ของรัฐ รวมที่ั�งองค์กรท่ี่�ใช้อำานาจอธิปไตย หลัักแลัะกระบวนการที่างกฎหมายมหาชนที่่�
สัำาคญัต่อการด้ำาเนนิงานที่างการเมืองแลัะการปกครอง โด้ยเฉพาะในกรณ่ของไที่ย ประเด้น็ร่วมสัมัยที่างการ
เมือง เศรษฐกิจ เที่คโนโลัย่ แลัะโลักาภิวัตน์ที่่�สััมพันธ์กับกฎหมาย
 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; 
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principles and processes of civil laws important to political and governmental operations particu-
larly in the case of Thailand; contemporary issues concerning politics, economy, technology, and 
globalization relating to law.  

POL 213 วิทั่ยาศึาสัตร์ เทั่คโนโลุ่ย่ แลุ่ะการเม่อังการบริหาร 3(3-0-6)
 (Science, Technology, and Politics and Administration)
 รากฐานความเป็นมาที่างความคิด้แลัะสัังคม ความหมายแลัะกระบวนการของความร้้ที่าง
วิที่ยาศาสัตร์แลัะนวัตกรรมที่างเที่คโนโลัย่ ปัจจัยแลัะผู้ลักระที่บของวิที่ยาศาสัตร์แลัะเที่คโนโลัย่ต่อมนุษย์
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความเป็นบุคคลั ความเป็นสัาธารณะ ซึ่่�งม่นัยสัำาคัญต่อแนวที่างแลัะ
กระบวนการในการกำาหนด้นโยบายสัาธารณะด้้านต่างๆ ตลัอด้จนแนวโน้ม พัฒนาการ แลัะความก้าวหน้า
ที่างวิที่ยาศาสัตร์เที่คโนโลัย่ร่วมสัมัยที่่�สั่งผู้ลัต่อที่ิศที่างของสัังคมในอนาคต
 Intellectual and social foundations, meanings and processes of scientific knowledge 
and technological innovation; conditions and impacts of science and technology on human be-
ings, 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 ทั่ฤษฎ่ความย่ติธรรม 3(3-0-6)
 (Theories of Justice)
 แนวพินิจแลัะแนวคิด้ว่าด้้วยความยุติธรรม ที่ฤษฎ่ความยุติธรรมจากสัำานักต่าง ๆ เช่น สัำานัก
จาร่ตนิยม สัำานักสััจนิยม สัำานักอรรถประโยชน์นิยม สัำานักสััญญาสัังคม สัำานักเสัร่นิยม สัำานักเสัมอภาคนิยม
สัำานักสัตร่นิยม ความสััมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับระบอบการเมืองแลัะระบบเศรษฐกิจ นัยสัำาคัญของ
ที่ฤษฎ่ต่อการจัด้ร้ปแบบแลัะกระบวนการยุติธรรม โด้ยเชื�อมโยงกับสัภาพการณ์ ความเปลั่�ยนแปลัง ประเด้็น
แลัะปัญหาสัำาคัญของโลักปัจจุบัน
 Approaches and concepts concerning justice; theories of justice from various schools 
of thought such as traditionalism, realism, utilitarianism, social contractarianism, liberalism,  egalitar-
ianism, 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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