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สาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2(2-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน
และการวิเคราะห์การนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่นหรือประเทศ
Meaning, principle, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency;
work principles; understanding and development of the king’s wisdom and sustainable
development; and analysis of application of the king’s wisdom in the area of interest including
individual business or community sectors in local and national level
196-100 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์1
1(1-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency economy philosophy,
work principle for benefit of mankind
117-101 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์
3(3-0-6)
(King’s Philosophy and the Benefit of Mankind)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน
และการวิเคราะห์การนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น หรือประเทศ การทำกิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น (ตาม) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Definition, principle, concept, importance and target of sufficiency economy
philosophy; His Majesty the king working principles and Royal Initiative of His Majesty:
1
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understand, achieve and develop; development according to King’s philosophy and
sustainability development; analysis on the application of King’s philosophy to personnel
level, business organization, local community, and national levels; conducting activities in the
aspect of knowledge integration focusing on (following) the principle of sufficient economy
philosophy for the benefit of mankind
สาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ทำ-นำสุข
3(3-0-6)
(New Consciousness and Living a Peaceful Life)
การมีสติ การทำจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและทำกิจกรรม
ต่างๆ นำสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น เจตคติที่ดี การเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อและค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานทางจริยธรรม ทั กษะการ
สื่อสารอย่างสันติและทักษะพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิ ดแนว
ทางการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขและสันติ
Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; able to emply
consciousness in studying and conduction activities, including cogitating upon thought and
emotion; able to understand change in emotional state, being happy, learning to share and
acknowledging value of life and humanness; self-perception and understand others; having
positive attitude; understand and accept differences in culture, idea belief and value; state of
coexistence with ethics, peaceful communication skill and multiculturalism skill; conflict
management and non-violent method to apply into the state of living life in happiness and
peace
117-102 ความเป็นพลเมืองและจิตสาธารณะ
3(3-0-6)
(Citizenship and Public Consciousness)
แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความสำคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิปไตยใน
ระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ
เท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอื่น
และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์จำลอง บำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นโดยใช้หลักการช่วยฟื้นคืน
ชีพเบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
Concept, principle, qualification and importance of citizenship under the democracy
principle in community, global and online society (virtual society) levels; abide by the law,

social responsibility, equality, concept and principle of cardiopulmonary resuscitation,
healthcare aid for others, and simulation of cardiopulmonary resuscitation demonstration;
outreach to others by employing basic cardiopulmonary resuscitation and healthcare methods
196-101 ความเป็นพลเมือง
2(2-0-4)
(Citizenship)
แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความสำคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้หลักการประชาธิปไตยใน
ระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม
Concept, principle, characteristic and significance of citizenship in democratic community,
global and virtual society; law-abidingness; social responsibility
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต
1(1-0-2)
(Social Engagement in Crisis)
แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอื่นและการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ จำลอง บำเพ็ญ ประโยชน์กับผู้อื่นโดยใช้หลักการช่วยฟื้นคืนชีพ
เบื้องต้นและการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary resuscitation); public health care; CPR
simulation training; public service
สาระการเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
1(1-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็นผู้ประกอบการ การประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำ
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment opportunity
analysis; using business models with modern business tools
117-104 การคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Thinking to Entrepreneurship)
ความหมายและความสัมพันธ์ของการคิดขั้นสูงกับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูง การใช้ข้อมูลและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบน
พื้นฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและยั่ง ยืน การ
จัดทำแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่

Definition and relation of higher order thinking with entrepreneurship: development of
higher order thinking; use of data and evaluation of business environment for making decision
deliberately on alternatives based on ethics, searching for business opportunity and
perspective development of balanced and sustainable living; developing business ideas with
modern business tool
117-115 การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
(Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และ
การใช้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
Principles and processes of systematic thinking; creative thinking; data and information
analysis; logic and reasoning; decision-making process; search of knowledge; literacy and
application of social and environmental changes
262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต
2(2-0-4)
(Thinking for Life Changing)
ความหมายและความสำคัญของการคิดขั้นสูง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การใช้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจหาทางเลือกอย่างเท่าทันโลกบนพื้นฐานคุณธรรม การพัฒนาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
Definitions and significance of higher-order thinking; development of higher-order
thinking skills; use of information promoting alternative perspectives for wise decision-making
based on morals; conceptual development of balanced and sustainable life
747-102 ข้อมูลนี้มีคำตอบ
2(2-0-4)
(Answering Questions with Data)
การตั ้ ง คำถามในประเด็ น ที ่ ส นใจ การหาข้ อ มู ล จากสิ ่ ง รอบตั ว และข่ า วสารในชี ว ิ ต ประจำวั น
สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการและการจำแนกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่ง
เรียนรู้หลากหลาย และใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้น วิธีการสรุปผล เทคนิคการนำเสนอ
Developing interesting research questions; primary data collection; data management
and classification; modern technology in data analysis; varied learning sources; basic statistics;
drawing conclusions from data; data presentation techniques

สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Environment Literacy)
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความสำคัญ
ของสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การสื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อ
ดิจิทัล สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพื่อการ
ดำเนินชีวิต การสืบค้นและการเข้าถึงสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การใช้สารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต การอ้างอิง และการนำเสนอสารสนเทศ
Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; concepts and
significance of media and information in digital age; modern communication landscape; media
impacts; communication behaviors in digital media; private right and violation; access to
information; use of information for lifelong learning; citation; information presentation
299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน
2(2-0-4)
(Values of the Wise and Deliberation)
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบต่อ
วิ ถ ี ช ี ว ิ ต เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ ่ ง แวดล้ อ ม แนวทางการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด จากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Scientific thinking process; progress in science and technology; impacts of science and
technology on way of life; economy, society and environment; preventing and solving problem
arising from science and technology impact
สาระการคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์
2(2-0-4)
(Smart Math for Smart Life)
การประยุกต์ใ ช้ค วามรู ้ ทางคณิต ศาสตร์ ในชี วิ ตประจำวัน เช่น การให้เหตุ ผ ลปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติ การจัดการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการเลือกซื้อสินค้า
Application of mathematical knowledge in everyday life: explanation of natural phenomena,
schedule management, health care, personal financial management and shopping

สาระภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
417-101 ไฮ-อิงลิช
2(2-0-4)
(Hi ! English)
การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น ๆ
Practice of English conversation in daily life; practice of English pronunciation; learning
English through media such as English cartoons, fairy tales, songs, movies and short
descriptions
ภาษาไทย
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ
2(2-0-4)
(Thai Language Your Language)
ภาษากับการนำเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งสัมฤทธิผลของการสื่อสารตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร การรับสารด้วยการอ่านเพื่อจับใจความ สรุปความ และมี
วิจารณญาณในการนำไปใช้ประโยชน์
Language and presentation of ideas through written communication appropriate with
different situation for the achievement of communicative objectives ; culture of Thai language
usage ; practice of correcting defective message in communication ; receiving information by
reading for main ideas, summarizing, and criticizing for learning and living application
สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา
สุนทรียศาสตร์
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์
1(1-0-2)
(Creative Craft)
การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรมนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
Thoughts, skills, and knowledge management of local handicraft; creative work and
innovation for value creation and economic value

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ
1(1-0-2)
(Craft Appreciation)
การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดความสวยงามและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Creative use of waste material
277-104 การ์ตูนหรรษา
1(1-0-2)
(Cartoon Appreciation)
การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและนำการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ในชีวิตประจำวัน
Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons
411-103 สีสันบันเทิงคดี
1(1-0-2)
(Colorful Fiction)
ความเข้า ใจโลกและชี วิ ต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้ านความงาม สัง คม และวัฒนธรรมผ่ า นงาน
สร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร
Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural appreciation through novels,
short stories, songs, and plays
412-123 ศิลปะแดนมังกร
1(1-0-2)
(Chinese Art)
ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กันจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา
และอาหารจีน เป็นต้น
Chinese art and culture such as paper cutting, the art of Chinese Calligraphy, abacus,
the art of tea and food
413-242 เสน่ห์มลายู
(Malay Enchantment)
ชนชาติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน
Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN

1(1-0-2)

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น
1(1-0-2)
(What’s Japan)
สัง คม วัฒนธรรมญี่ ปุ่นและศิ ลปะด้ านต่างๆ ฝึกวิเคราะห์ ข้อ แตกต่างระหว่ างสัง คมญี่ ปุ ่ น และ
สังคมไทย
Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing the difference between
Thai society and Japanese society

416-146 ท่องแดนกิมจิ
1(1-0-2)
(Get to Know Korea)
ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การทำอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการร่ายรำดั้ง เดิมของชาว
เกาหลี กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ เป็นต้น
Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional Dance, Korean Wave, fole
paper
437-111 ศิลปะบำบัด
1(1-0-2)
(Arts Therapy)
กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และสติปัญญา การบริหารจัดการ
ความรู้สึก การแสดงออกและสื่อสารด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาการ
ตระหนักรู้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ง
Arts and creative activities for improve emotional and mental well-being. Learn to manage
the feelings, expression and communication in more positive way. Increasing self-confident
and develop a greater self-awareness
910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1(1-0-2)
(PSU Songs Appreciation)
ประวัติความเป็นมา คุณค่า การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพ ลง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การ
ขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัยวิธีการร้องเพลงต่างๆ
Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; singing PSU’s song in
difference way
กีฬา
117-118 โยคะ
1(1-0-2)
(Yoga)
ความรู้และทักษะโยคะ การออกกำลังกายด้วยโยคะ การประยุกต์ใช้โยคะไปสู่การออกกำลังกายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน
Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to promote health in daily
life
281-204 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Social Dance)
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึกปฏิบัติ
Basic social dance skills and etiquette; social dance music; emphasis on practice

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ
1(0-2-1)
(Rhythmic Activities)
ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เพลงที่ใช้ใน
กิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ
Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; music for rhythmic
activities; emphasis on practice
281-207 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-209 วอลเล่ย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-210 แฮนด์บอล
1(0-2-1)
(Handball)
ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา และการแข่งขัน
Basic handball knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-215 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; practical drill; rules and
Competition
281-216 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
ความรู้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
Competition

281-219 ว่ายน้ำ
1(0-2-1)
(Swimming)
ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ำเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
Competition
281-220 เปตอง
1(0-2-1)
(Petongue)
ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-223 มวยไทย
1(0-2-1)
(Thai Boxing)
ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-225 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
competition
281-226 ไอกิโด
1(0-2-1)
(Aikido)
ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
Competition
281-227 ยูโด
1(0-2-1)
(Judo)
ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการแข่งขัน
Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical drills; rules and
Competition

910-111 รำไทยเพื่อสุขภาพ
1(1-0-2)
(Thai Dance for Health)
ทักษะเบื้องต้นสำหรับการรำไทย เพลงและจังหวะ การจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวท่ารำไทย
ประกอบดนตรีเพื่อนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ
Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; choreography of Thai dance movement
with Music for promoting health
910-112 โขนเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ
1(1-0-2)
(Khon for Personality Development)
ความเป็นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผ่านทักษะ
การฝึกหัดโขนและตัวละครโขนชนิดต่าง ๆ
Background and elements of Khon performance; development of mind, body,
emotions, and personality through Khon practice and the character
910-113 แจ๊สด้านซ์
1(1-0-2)
(Jazz Dance)
ทักษะเบื้องต้นและการจัดองค์ประกอบการเคลื่อนไหวสำหรับการเต้นแจ๊สด้านซ์ และออกแบบท่า
เต้นประกอบเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ
Basic skills and composition for Jazz dance; choreography with music for promoting
health and recreation
สาระเลือกศึกษาทั่วไป
สาระสุนทรียศาสตร์
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา
2(2-0-4)
(Miracle of Wisdom)
การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
Learning and appreciation of local culture and wisdom; integration with social changes
425-100 วัฒนธรรมนำชม
2(2-0-4)
(Culture Guide)
ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการนำชมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
Appreciation of cultural heritage and local wisdom; knowledge integration with
cultural tourism

สาระความเป็นพลเมือง
196-103 ภาวะผู้นำและการจัดการ
2(2-0-4)
(Leadership and Management)
แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ลักษณะบทบาทผู้นำและผู้ตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการสร้างสรรค์ สมรรถนะการทำงาน การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม หลัก การและทฤษฎีการ
จัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการตามหลักการเพื่อ
ความสำเร็จ
Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of leaders and followers;
change leaders; creative leaders; competency; team building and team work; principles and
theories of strategic management; leadership development; success-oriented management
196-104 ต้านทุจริตศึกษา(คนพันธุ์ใหม่ใจสะอาด)
2(2-0-4)
(Anti-Corruption)
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต การรู้หน้าที่ของพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านทุจริต และ STRONG – จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ เจตคติ ต้านการป้องกันการทุจริต และเพื่อให้ สร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ในใจสะอาดในด้านความ
สุจริต
The distinction between personal benefits and collective interests, ashamed and
intolerance for corruption, awareness of the duties for citizens and responsibility for society in
anti-corruption, and the understanding the concept of STRONG – sufficiency mind against
corruption, The class will be organized through various learning activities which focus on the
knowledge, skills, and attitudes of the students to anti-corruption. also, it aims to raise
awareness about honesty among young generations
437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม
2(2-0-4)
(Ethics and Social Responsibility)
แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญ จริยศาสตร์ในการทำงานเพื่อสังคม การสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม
Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity construction; self, social
and environmental responsibilities through social activities

สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน
724-108 ธรรมชาติบำบัด
2(2-0-4)
(Natural Therapy)
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ป่าบำบัด
ดนตรีบำบัด โยคะ สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Natural therapy for healthy life; alternative health practice: forest therapy, music
therapy, yoga, herb, natural products
สาระการคิดเชิงระบบ
276-101 การมองภาพแบบองค์รวม
2(2-0-4)
(Holistic View)
การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ความสามารถมองภาพแบบองค์รวม การ
รู ้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์ ก ารเปลี ่ ย นแปลงทางสั ง คมพหุ ว ั ฒ นธรรม และคาดการณ์ ผ ลกระทบที ่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
แก้ปัญหา และนำเสนอข้อมูลบนพื้นฐานคุณธรรม
Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of changes in multicultural
societies and consequences; qualitative and quantitative analysis; choosing information
sources for problem solving; ethical considerations in data presentation
437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด
2(2-0-4)
(Smart Thought, Clever Understanding)
การจัดการปัญหาเชิงมโนทัศน์ เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่แตกต่าง มองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของ
ขั้วความคิด ใช้ความคิดของตนเพื่อสร้างคำอธิบายได้ การใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่รู้จักมา
ก่อน เข้าใจตนเอง
Conceptual resolution, understanding, understanding of polarized and different point
of view, recognizing the advantages and the disadvantages of different opinions, constructing
student own ideas, logical assessment of real situation, unknown worldview, self-understanding

สาระภาษาและการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์
263-213 การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดน
2(2-0-4)
(Photography for Abroad Travelling)
การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ การจัดการไปต่างประเทศด้วยตนเองอย่างประหยัด โดยการใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ขณะเดินทาง และการประเมินผลการจัดการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างแดน
Utilize of photographic technology using information technology for accessing and
selecting a travel management information, how to deal with uncomfortable situation while
traveling, travel summary and evaluation
สาระภาษาและการสื่อสาร
412-201 หนีห่าว จงกว๋อ
2(2-0-4)
(Ni Hao Zhong Guo)
การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะสระ และวรรณยุกต์ การ
สนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation drills of consonants, vowels
and tones; Practice of listening and speaking skills on daily life topics
413-213 มาเลย์ออนทัวร์
(Malay on Tour)
ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
Malay for tourism in Thailand and foreign countries

2(2-0-4)

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้
2(2-0-4)
(Say Hi Style Kawaii)
ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องราวใกล้ตัว พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม วิถีญี่ปุ่น เรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อที่หลากหลาย
Basic Japanese conversation; talking about personal information and related topics;
learning Japanese traditions, cultures, and ways of living; current events in Japan through
multimedia

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย
2(2-0-4)
(Annyeonghaseyyo Korea)
การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสนทนา
ภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี
Practice of four language skills: listening, speaking, reading, and writing; Korean
conversation in daily life through Korean series and music
417-191 พัฒนาการอ่าน
2(2-0-4)
(Reading Development)
การสร้างนิสัยในการอ่าน ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุปความข้อเขียนชนิดต่างๆ ใน
ระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 คำขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นักศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2-4)
Developing good reading habits; general reading skills; practice of reading a wide range
of texts; minimum reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th year English
majors and minors)
417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ
2(2-0-4)
(English Edutainment)
การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมและสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
English skills learning through a variety of activities and other entertainment media to enhance
students’ knowledge as well as attitudes towards language learning

หมวดวิชาเฉพาะ
196-102 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Political Science)
รัฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ รัฐ การเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบ
รัฐบาล สถาบันทางการเมือง กลุ่มอิทธิพล และ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
Political science as the social sciences; concepts of political science, state, politics,
political ideology, governmental systems, political institutions, influence groups, and other
social movements
196-105 กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Law)
ที ่ ม าและบ่ อ เกิ ด ของกฎหมาย วิ ว ั ฒ นาการของระบบกฎหมายที ่ ส ำคัญ ของโลก ประวั ต ิ ศ าสตร์
กฎหมายไทย ความหมาย ประเภทกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายของไทย
Origin of laws; evolution of world’s significant legal systems; history of laws in Thailand;
definitions, classification and enforcement of Thai law
196-201 ชุดวิชาองค์ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
8(8-0-16)
(Basic Knowledge of Political Science Module)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการทางรัฐศาสตร์ในฐานะศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ แนวคิดรัฐและการเมือง
ปรัชญาการเมือง แนวคิดทฤษฎีค วามสั มพัน ธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดทฤษฎี ด้ านรั ฐประศาสนศาสตร์
ตลอดจนแนวคิดด้านการกระจายอำนาจและการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Concepts, theories and principles of political science as the social science; concepts
of state and politics; political philosophy; concepts and theories of international relations;
concept and theories of public administration; concepts of decentralization and local
governance
196-202 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 1
3(2-2-5)
(English for Political Science: Elementary Study I)
ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์ การเขียน การฟัง การพูด และการอ่านบทความ
ทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรรในระดับต้น
Technical terms and definition used in Political Science; writing, listening, speaking and
reading in basic selected political science articles

196-203 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
วิวัฒนาการ การเมือง การปกครองไทย โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม วาทกรรมและ
พลวัตรทางการเมืองในสังคมไทย
Evolution of Thai politics and government; power structure and relationship in Thai
societies; political discourses and dynamics in Thai society
196-204 ทฤษฎี และปรัชญาการเมือง
3(2-1-6)
(Theory and Political Philosophy)
ประเด็นปัญหาสำคัญในทางปรัชญาการเมือง การอ่านวรรณกรรมทางปรัชญาการเมือง
Important issues of political philosophies; reading in political philosophies’ literatures
196-205 ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจในเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย
3(3-0-6)
(Elites and Power Structure in Thai Economy, Society, Politics)
หลักการ แนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนำ
และ โครงสร้างอำนาจ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย และชายแดนใต้
Principles and key concepts of elite and power structure; relations of elite and power
structures in economy, society, Thai politics, and the southern border
196-206 สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และประชาสังคม
3(3-0-6)
(Political Institutes, Interest Groups and Civil Society)
หลักการ แนวคิด ที่มาของสถาบันการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองกับ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
Principles and concepts of political institutions; concepts of relations between political
institutions and rights and freedoms of individuals; political interest group
196-207 ทฤษฎีการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Theory of Decentralization and Local Government)
พัฒนาการ รากฐานความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รูปแบบและประเภทของการ
กระจายอำนาจ ข้ อ ดี ข ้ อ เสี ย ของการกระจายอำนาจ การกระจายอำนาจกั บ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศต่าง ๆ เงื่อนไขความสำเร็จ/ล้มเหลวของการปกครองท้องถิ่น พัฒนาการและรูปแบบการกระจาย
อำนาจ (การปกครองท้องถิ่น) ของไทย สำรวจความก้าวหน้าและปัญหาของการกระจายอำนาจในประเทศไทย
และแนวทางปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นไทยและข้อคิดสำหรับการปกครองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

The development, foundation and the theory of decentralization; types of
decentralization; advantages and disadvantages of decentralization; decentralization and
democracy; relations of decentralization and local government; forms of local government in
different countries; conditions for success / failure of local government; development and
decentralization model (Local Government) of Thailand; survey the progress and problems of
decentralization in Thailand; process to reform Thai local government and ideas for
governance in three southern border provinces
196-208 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Law for Local Government)
ประวัติและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สิทธิและเสรีภาพ
ในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการ
สาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง เทศบัญ ญัติ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงาน
บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาและใช้กฎหมายท้องถิ่น กรณีศึกษา
การใช้กฎหมายในการจัดการปกครองท้องถิ่น
History and development of the constitution of the Kingdom of Thailand; rights and
freedom in the constitution; principles of governing of state and government officials;
government administration, public management, administrative order, legal acts and
administrative contracts; Municipal Law and regulations of the local government organization;
control of state power and government officials; rules of laws regarding local administration;
local administration law; problems and obstacles in the process of development and use of
local laws; case study of using law in local government management
196-209 ท้องถิ่นนิยมกับการเมือง
3(3-0-6)
(Localization and Politics)
แนวคิดทางการเมืองชุมชนท้องถิ่น รากฐานทางทรัพยากร ภูมิปัญญา ความแตกต่างหลากหลายของ
บริบทท้องถิ่น บริบทท้องถิ่นและความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สัง คมวัฒนธรรมและภูมินิเวศน์
ความสัมพันธ์กั บภู มิภ าค ชาติ การสร้างฐานอำนาจทางการเมือ ง พรรคการเมืองในบริบ ทท้ องถิ่น นิ ย ม
กรณีศึกษาการเมืองท้องถิ่นนิยมในประเทศไทย
Political concepts of local communities; foundations for resources, wisdom, and
differences in local contexts; local context and economic, political, social, cultural and

ecological relations; relations with regions and nations; formation of political power; political
parties in local context; case study of local politics in Thailand
196-210 ท้องถิ่นชายแดนศึกษา
3(3-0-6)
(Local Border Studies)
พัฒนาการองค์กรปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาการความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชายแดน ความสัมพันธ์ของผู้คนบริเวณชายแดน เศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง ชายแดนในยุคใหม่
The development of local governmental organizations; relations between neighboring
countries; development of local governmental organizations’ cooperation in border areas;
people’s relations at the border; economy, society, and politics at border in the new era
196-211 ทฤษฎีและการเมืองโลก
3(2-1-6)
(Theories and Global Politics)
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและกฎหมาย การยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของสนธิสัญญาและองค์การ
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์และนโยบายระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง ระหว่างประเทศในเวทีการเมืองโลก ปรากฏการณ์และพัฒนาการการเมืองโลกนับแต่สงครามเย็น
จนกระทั่งปัจจุบัน
International Relations Theory; International politics in the aspects of security,
economy, society, culture, and laws; International conflict resolution; evolution of treaties
and International Organizations; International Laws; foreign relations and policies of World
Politics; cooperation and conflict between states; phenomena and development of World
Politics since Cold War
196-212 ตัวแสดงในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Actors in Global Politics)
ตัวแสดงระหว่างประเทศที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐในการเมืองโลก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่างๆ
ในการเมืองโลก พัฒนาการและความสำคัญขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กร
เอกชนระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์
International state and non-state actors in World Politics; the relations among actors
in Global Politics; development and significance of International Organizations; the works of
International Non-governmental Organizations in the globalized world

196-213 ประวัติศาสตร์การเมืองโลก
3(3-0-6)
(History of World Politics)
ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออกและโลกมุสลิม นับตั้งแต่สนธิสัญญา
เวสต์ฟาเลีย จนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง เหตุการณ์และการตกลงทางการทูตครั้งสำคัญที่มีผลกระทบต่อระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
History of International Relations in the Western, Eastern and Muslim worlds since
the Peace Treaty of Westphalia up to the World War II; impacts of major events and
diplomatic agreements on International Relations systems
196-214 ชุดวิชารัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น ทฤษฎีองค์การ การจัดการ ในยุคปัญญาประดิษฐ์
6(2-3-13)
(Introduction Administrative Theory, Organization Theory in AI Era Module)
แนวคิ ดทางและทฤษฎี ทางด้ านรั ฐประศาสนศาสตร์ ประวั ต ิ ความเป็ นมาของการศึ กษาองค์ การ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ กระบวนการจัดการ กรอบการ
วิเคราะห์องค์การสมัยใหม่ นักคิดและวิธีการจัดการสมัยใหม่ ตัวแบบและข้อเสนอใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์การและการ
จัดการ การปรับตัวขององค์การภาครัฐและเอกชนในยุคปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงระเบียบปฏิบัติราชการไทยในยุ ค
เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด
Concepts and theories of Public Administration; the history of organization; the relations
between organizations and management; concepts and theories of organizations; management
processes; the analytical scopes of modern organizations; concepts and approaches for modern
organizations; models and recommendations for organizations and management; public and private
organization adaptation in Artificial Intelligence Era; Thai bureaucratic procedures in technological
disruptive world
196-215 ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล
6(2-3-13)
(Human Resource Information Technology Management in Digital Era Module)
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล การจัดการด้านการจ้างงาน การคัดเลือก
หรือการสรรหาพนักงาน การเลิกจ้างงาน การฝึกฝนและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การประเมินค่างาน
ในองค์กรและสวัสดิการพนักงานทั้งในภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม ความเป็นผู้นำ รวมถึง
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
Human resource planning and management in the digital Era, employment, selection or
recruitment, dismissal, training and developing employee, job evaluation, fringe benefits and
welfare in the government, nonprofits organization and private sectors, leadership including

information technology skills Management in a variety of situations, to improve/strengthen both
Thai and English skills including using Information Technology in communication
196-216 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 2
3(2-2-5)
(English for Political Science: Intermediate Study II)
ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์ การเขียน การฟัง การพูด และการอ่านบทความ
ทางรัฐศาสตร์ที่คัดสรรในระดับกลาง
Technical term and definition used in Political Science; writing, listening, speaking and
strengthen reading in selected intermediate political science articles
196-301 พลวัตและพัฒนาการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
3(3-0-6)
(Dynamics and Development of Conflict Resolution in Deep South of Thailand)
แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การการแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง และกระบวนการสั น ติภ าพ เรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการการต่อสู้ทางการเมืองและนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทยต่อพื้น ที่
ชายแดนภาคใต้
Concepts, theories and principles of conflict resolution and peace process; history and
development of political movement; Thai government policies to solve the problem in three
southern border provinces of Thailand
196-302 ชุดวิชาวิถีสันติภาพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4(3-2-7)
(Peace Study and Coexistence in Cultural Diversity Module)
แนวคิดและทฤษฎี เกี ่ยวกั บสันติ ศึก ษาความขั ดแย้ง และความรุนแรงในมิ ติ ต่ างๆ กระบวนการ
วิเคราะห์สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์สันติวิธี เครื่องมือในการแปรเปลี่ยนปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี แนวทาง/วิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการเมืองเชิงอัตลักษณ์และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางสังคมที่มีความต่างทางวัฒนธรรม
Concepts and theories on peace and conflict studies; violence in various aspects;
conflict analysis; peaceful strategies, tools for conflict transformation by non-violent means;
approaches to create sustainable peace in context of cultural diversity; politics of identity and
coexistence in the society with cultural differences

196-303 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Political Science Research Methodology)
วิธีการและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
Methodology and techniques for qualitative and quantitative research in political
science
196-304 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
(Preparation of Cooperative Education)
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานประกอบ การที่เหมาะสม
การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรม
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับ ผู้ ปฏิบ ัติง าน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุ ป ผล
การศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
Student preparation on theoretical skill for working in the private sector; contact and
selection of suitable workplace; preparation for job recruitment; resume writing and job
interview techniques; personality development and good social manner training; professional
ethics; basic competency for organization; data collection and analysis, interpretation,
discussion, summary, report writing and presentation; workplace regulations
196-305 การเมืองในโลกดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3(3-0-6)
(Politics in Digital World and Cyber Security)
การเมืองในโลกยุคดิจิทัล พัฒนาการทางการเมืองในโลกที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผลของ
เทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ที่มีต่อการเมืองในระดับต่างๆ ตลอดจนประเด็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ในโลกยุคดิจิทัล
Politics in digital era; political development of the fast-technological developed world;
impacts of technology and social media to politics in different levels; cyber security in digital
world
196-306 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
3(3-0-6)
(Social Movements)
ขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในสังคมและการเมือง แนวคิด ทฤษฎี และปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เป้าหมาย การรวมตัว การสร้างพลังทางการเมืองของประชาชนและผลกระทบที่มีต่อการเมืองและสังคม
Movement of public sectors in society and politics; concepts, theories and practices
on the aims and aggregation of people; the formation of people’s political power and the
impact on politics and society

196-307 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Politics)
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบและปรากฏการณ์ทางการเมือง
และการปกครองในโลกปัจจุบัน
Concepts, theories, and approaches in comparative politics; political phenomena in
contemporary world
196-308 การเมืองกับการพัฒนา
3(3-0-6)
(Politics and Development)
ทฤษฎี แนวคิด มุมมอง ระดับการพัฒนา กระแสหลัก กระแสรอง ความเป็นอื่นของการพัฒนา
กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ ตัวตนของการพัฒนา วาทกรรมการพัฒนา
Theory, concept, viewpoint, and level of development; mainstream and secondary
stream development; otherness of development; identity formation process; substance of
development; development discourse
196-309 เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
(Political Economics)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและการเมือง แนวคิด ทฤษฎี และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
การเมือง พัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองไทย
Relations between economic and political system; concepts, theories, and
approaches in political economy; Thailand’s political and economic development
196-310 วิจัยทางการเมืองการปกครอง
3(2-2-5)
(Research on Politics and Government)
วิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยใช้แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Research on politics and government through political science approaches under the
advice of supervisor
196-311 รัฐและสังคมการเมืองดิจิทัล
3(3-0-6)
(State and Digital Political Society)
ที่มา ความสำคัญ หลักการ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม กับเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบ
และปัญหาของภาครัฐในการก้าวสู่การเป็นรัฐดิจิทัล แนวโน้ม ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลก

Background, importance, principles and relations between state and society with digital
technology; impacts and problems of the government in becoming a digital state; trends and
directions of the world digital government’s development
196-312 ชุดวิชากฎหมายเพื่อนักรัฐศาสตร์
9(4-15-8)
(Law for Political Science Module)
ประวัติ ลักษณะและสาระสำคัญของประมวลกฎหมาย ลักษณะความผิด และการใช้บังคับกฎหมาย
การพิจารณาคดีความมาตราต่าง ๆ
History, contents, and significance of code of laws ; criminal and civil offences; law
enforcement; trails of various types of lawsuits
196-313 ประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน
3(3-0-6)
(Democratic Regime in Current World)
แนวคิด ทฤษฎี ประชาธิปไตย รัฐและการเมืองการปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความ
รับผิดชอบของรัฐต่อประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
Democratic concepts and theories of state and politics; the state’s accountability to
democracy; rights, duties, and liberty of citizens in democratic government
196-314 ชุดวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา
9(4-15-8)
(Human Rights Studies Module)
ปรั ช ญาและแนวคิ ด ของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความสำคั ญ เรื ่ อ งชาติ พ ั น ธุ ์ กฎหมายระหว่ า งประเทศ
สนธิสัญญา และจารีตประเพณีระหว่างประเทศในกรอบและหลักการสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกลไกในการ
ดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ
Philosophy and concepts of Human Rights; significance of ethnicity; International laws,
treaties, and customs for human rights; mechanisms of human rights protection in domestic
(Thailand) and international levels
196-315 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐศาสตร์
3(2-0-7)
(Reading in Political Science)
การอ่านงานเขียนที่สำคัญทางรัฐศาสตร์ในลักษณะการอ่านเอาความ วิเคราะห์งานเขียน และนำเสนอ
ประเด็นจากวรรณกรรม
Readings in important political science literatures as comprehension reading; analyze
and discuss the issues from the literatures

196-316 การเจรจาและการต่อรองทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Negotiation and Bargaining)
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และทักษะการต่อรองทางการเมือง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลว โดยยกกรณีศึกษาการเจรจา
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
Concepts and theories of International and political negotiation process and conflict
resolution; the success and failure factors of the case studies in international negotiation
196-317 การเมืองตุรกีในโลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Turkish Politics in Contemporary World)
วิวัฒนาการ การเมือง การปกครองของตุรกี โครงสร้างและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม วาทกรรม
และพลวัตรทางการเมืองในสังคมตุรกี และความสำคัญของตุรกีต่อการเมืองโลกและการเมืองโลกมุสลิม รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและตุรกี
Development of Turkish Politics and Government; power structure and relations in
Turkish societies; political discourses and dynamics in Turkish society; significance of Turkey
toward World politics and Muslim World politics; the relations between Thailand and Turkey
196-318 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Politics and Government in Southeast Asia)
ภูมิหลังทางประวัติศ าสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สัง คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ผลกระทบของการเมื อ งการปกครองในตะวั นออกเฉี ย งใต้ ต ่ อโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการเมืองไทย และพัฒนาการของความร่วมมือ
ภายใต้กรอบอาเซียน
Historical contexts, political, governmental, socio-cultural and economic structures of
the Southeast Asian countries; impacts of the Southeast Asian politics towards the world;
relations between the Southeast Asian region and Thai politics; and the development of the
cooperation under ASEAN
196-319 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันตก และแอฟริกาตอนเหนือ
3(3-0-6)
(Politics and Government in Western Asia and Northern Africa)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สัง คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผลกระทบของการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางต่อโลกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางกับการเมืองไทย
Historical contexts; political, governmental, socio-cultural and economic structures of
the Western Asia and Northern Africa countries; impacts of the Western Asia and Northern

Africa politics towards the world; relations between the Western Asia and Northern Africa
region and Thai politics
196-320 การเมืองการปกครองในยุโรป
3(3-0-6)
(Politics and Government in Europe)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สัง คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป ผลกระทบของการเมืองการปกครองในยุโรปต่อโลกและ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภูมิภาคยุโรปกับการเมืองไทย
Historical contexts; political, governmental, socio-cultural and economic structures of
the European countries; impacts of the European politics towards the world; relations between
the European region and Thai politics
196-321 การเมืองการปกครองในเอเชียใต้และเอเชียกลาง
3(3-0-6)
(Politics and Government in South Asia and Central Asia)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สัง คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียกลาง ผลกระทบของการเมืองการปกครองในเอเชียใต้และเอเชีย
กลางต่อโลกและ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียกลางกับการเมืองไทย
Historical contexts; political, governmental, socio-cultural and economic structures of
the South Asian and Central Asian countries; impacts of the South and Central Asian politics
towards the world; relations between the South and Central Asian region and Thai politics
196-322 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
(Politics and Government in East Asia)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง สัง คม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของ
ประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ผลกระทบของการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกต่อโลกและ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับการเมืองไทย
Historical contexts; political, governmental, socio-cultural and economic structures of
the East Asian countries; impacts of the East Asian politics towards the world; relations
between the East Asian region and Thai politics
196-323 มุสลิมในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Muslims in Global Politics)
แนวคิด ปรัชญาการเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศโลกมุสลิม ความร่วมมือและความขัดแย้ง
ภายในกลุ่มประเทศมุสลิม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชาติมุสลิมกับกลุ่มประชากรที่มิใช่มุสลิม รวมถึงการเมือง
ของชนกลุ่มน้อยมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

Concepts and philosophies of international politics in Muslim world; cooperation and
conflicts in Muslim world; interaction between Muslim and non-Muslim nations; Muslim
minority’s politics in the world
196-324 สื่อบันเทิงกับการเมือง
3(3-0-6)
(Entertainment Media and Politics)
ประเด็นปัญหาในสังคมการเมืองและวาระทางสังคมในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจในสื่อบันเทิงประเภท
ต่างๆ วรรณกรรม นิยาย วรรณกรรมเยาวชน เพลง ภาพยนตร์ การ์ตูน อนิเมชั่น
Interesting issues and social agendas in political society within entertainment media
as classical literature, novel, youth literature, song, movie, cartoon, and animation
196-325 การเมืองแห่งอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Identity and Cultural Politics)
แนวคิดสำคัญของการเมืองเชิงอัตลักษณ์ การต่อสู้ต่อรองภายใต้การเมืองเชิงอัตลักษณ์ การต่อรองเชิง
ทางวาทกรรม การต่อสู้ต่อรองของคนกลุ่มน้อย และคนชายขอบ
Concept of Identity politics; the struggle under identity politics; the discourse
bargaining; the struggles of the minorities and marginalized people
196-326 การเมืองเพศสภาวะ
3(3-0-6)
(Politics and Gender)
แนวคิดสำคัญๆเกี่ยวกับการเมืองเพศสภาพ ความหมายของ เพศ เพศสภาพ เพศวิถี บทบาททาง
เพศ
Key concepts about gender politics; the meaning of sex, gender, sexuality, gender
roles
196-327 การสื่อสารทางการเมือง
3(3-0-6)
(Politics and Political Communication)
การสื่อสารระหว่างตัวแสดง และองค์กรทางการเมืองกับสาธารณชน บทบาทของการสื่อสารและ
สื่อมวลชนในทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง กระบวนการนโยบายและการพัฒนา การ
แสดงความคิดเห็นสาธารณะ การสำรวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทาง
การเมือง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสาร
และสื่อมวลชน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับการเมือง
Communication among political actors and institutions, and the public; roles of
communication and media in politics; election and political campaign, development and
public policy process; public opinion; exploration of types, organizations, structures, and

process of political communication; relations of political communication and democracy;
interaction among political discourse, communication and mass media; analysis of important
problems and issues in communication and politics
196-328 จิตวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
(Political Psychology)
แนวคิดและแนววิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออก ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองของปัจเจกบุคคล กลุ่มคน
ในมิติต่างๆ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการแสดงออกทางการเมืองของปัจเจก
บุคคล
Concepts and analytical approaches of the individual and groups’ political behaviors,
interaction and manifestation in different dimensions; influences of political systems,
economy, society to the individual’s cognitive processes and political expression
196-329 การศึกษาอิสระ
3(3-0-6)
(Independent Study)
การศึกษาโดยอิสระของนักศึกษาแต่ละคนในเรื่องที่มีความสนใจเป็นพิเศษภายใต้การแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
Independent studies of each special interest under the guidance of academic
advisors
196-330 การผังเมืองกับการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Planning and Local Government)
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดรัฐศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กับการวางแผนพัฒนาเมือง เน้นถึง
ค่านิยมสังคม ระบบการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนและการพัฒนาเมือง องค์กรเอกชนและองค์กรรัฐ เพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและ
สิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนผังเมืองและการนำสู่ภาคปฏิบตั ิ
Application of theories and concepts of political sciences, local government with city
development planning; the values of society; central, provincial and local governance; roles
and participation of people in urban planning and development; private and governmental
organizations for urban and environmental development in the preparation of city plans and
implementation

196-331 วิจัยการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Government Research)
วิจัยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านการกระจายอำนาจ สภาพ
ปัญหาของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น พัฒนาการ
ของการปกครองท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Research on local government in the southern border provinces in the scope of
decentralization, community problems, participation of people, roles and authorities of local
politicians, and the development of local government under the guidance of the advisor
196-332 ทุน กลุ่มผลประโยชน์กับการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Capital Interest Groups and Local Politics)
แนวคิดทฤษฎีกลุ่มทุน ตลอดจนลักษณะและความสำคัญของกลุ่มทุน พัฒนาการของกลุ่มทุนในพื้นที่
บทบาทของกลุ่มทุนในสังคม กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ ความสำคัญและบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ
และความสัมพันธ์กับระดับการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ ประเภทของกลุ่มทุนต่าง ๆ ในท้องถิ่น
Concepts, theories, characteristics and importance of capital groups; development of
capital groups; the role of capital groups in society; influence groups and interest groups;
importance and roles of various groups and relations with local and national politics; types of
various local capital groups
196-333 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองจังหวัดชายแดนใต้
3(3-0-6)
(History of Politics and Government in the Southern Border Provinces)
เส้นทางประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น หลักฐานประวัติศาสตร์การเมือง บุคคลสำคัญทางการเมือง
สถานที่สำคัญ พัฒนาการของรูปแบบการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
The local political history; evidence of political history; important political figures and
landmarks; development of government in the southern border provinces
196-334 องค์กรที่ไม่ใช่รัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้
3(3-0-6)
(Non-Governmental Organizations in the Southern Border Provinces)
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ ทั้งติดอาวุธและไม่ติดอาวุธ องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้หญิง เครือข่ายสื่อ กลุ่ม
การศึกษา กลุ่มทุนท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มองค์กรการกุศล รวมถึงองค์กรระหว่างนานาชาติที่มี
บทบาทสำคัญฯลฯ ในบริบททางการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้
Non-governmental organizations both armed and non-armed; roles of civil society
organizations, women groups, media networks, education group, local capital groups,
environmental preservation group, charity group, international organizations in the political
context of the southern border provinces

196-335 ประชาธิปไตยชุมชน
3(3-0-6)
(Community Democracy)
ประชาธิปไตยชุมชน แนวคิดประชาธิปไตยฐานราก แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แนวคิด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ การขยายฐานประชาธิปไตยกระแสหลัก กลไกและกระบวนการสร้างและ
จรรโลงประชาธิปไตยชุมชนในสังคมการเมืองไทย
Community Democracy; concepts of participatory democracy and deliberative
democracy; the mainstream democratic thought; mechanisms and processes for forming and
sustaining community democracy in Thai political society
196-336 การเมืองเรื่องชาติพันธุ์
3(3-0-6)
(Politics of Ethnicity)
ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองของรัฐและอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ การแข่งขันทางอัตลักษณ์ภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายการเมืองของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
Relations between politics and ethnic identity; competition of identity in and
between ethnic groups; impacts of public policy on ethnic groups
196-337 อิสลามกับการเมือง
3(3-0-6)
(Islam and Politics)
แบบแผนการดำเนินชีวิตในทัศนะอิสลามที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ และโครงสร้างของสังคม
มุสลิม แนวคิดว่าด้วยรัฐ การปกครอง บทบาทและคุณค่าของผู้ปกครอง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ
พลเมือง การมีส่วนร่วมในทางการเมือง
Muslim ways of living and social structure based on Islamic principles; concepts of
state and government; role and value of rulers; relationship between state and citizens;
political participation
196-338 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษา
3(3-0-6)
(Analysis Foreign Policy under Theoretical Approaches and Case study)
แนวทางการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศจากกรอบแนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษา กระบวนการ สาเหตุ
และผลกระทบโดยเชื่อมโยงกับพลวัตตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่รัฐในโครงสร้างการเมืองภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของประเทศไทย
Approaches to analyze the foreign policies from the concepts, the theories, casestudies, the process, causes, effects, and outputs of foreign policy decision-making
interrelated with the dynamics of state and non-state actors in international and domestic
political structures; approach to analyze Thai foreign policy

196-339 ภาษาอังกฤษสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(2-1-6)
(English for International Relations)
ภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการทำความเข้าใจประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทักษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการทูตและการทำงานของในองค์กรระหว่างประเทศ การอ่านวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษทางด้านการเมืองโลก
English for understanding the international political issues; listening, speaking, reading,
and writing in English for diplomats and works in international organizations; reading texts in
English about World politics
196-340 การวิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้และกิจการระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
(Research on Southern Border and International Affairs)
วิจัยเกี่ยวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศในมิติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่ าง
ประเทศ การจัดการชายแดน และปัญหาพรมแดน ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
Research on the Southern borderland and international affairs; border management
and problems under the guidance of supervisor
196-341 ความขัดแย้ง สันติภาพและความมั่นคงศึกษา
3(2-1-6)
(Conflict, Peace and Security Studies)
วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพของนักปรัชญาสำคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้ง ตะวันตก
และตะวันออก ศึกษากรณีตัวอย่างของการเกิดสงครามและการสร้างสันติภาพ ตลอดจนวิเคราะห์แนวคิดความ
มั่นคงศึกษาในแบบดั้งเดิมและพัฒนาการของสงครามและความขัดแย้ง รวมถึง พัฒนาการของการสร้าง
สันติภาพด้วยสันติวิธี
Analysis of war and peace concepts from Western and Eastern philosophers: case
studies of the outbreak of war and peace-keeping operation; analysis of traditional security
studies and the development of war and conflict; the development of peace building with
non-violent means
196-342 การเมืองโลกผ่านสื่อยุคใหม่
3(2-1-6)
(Global Politics through Media in New Era)
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การเมืองโลกโดย
ผ่านการใช้สื่อยุคใหม่ ภาพยนตร์ เพลง ละคร หนังสือ นิยาย รวมถึงวิเคราะห์ผลของสื่อยุคใหม่ที่มีต่อการเมือง
โลกในยุคดิจิทัล โดยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทั้ง ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร

Applying of International Relations concepts and theories to world political
phenomena through new media, movies, songs, series, books, novels; analysis of the new
media’s impacts to world politics in digital era
196-343 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Political Economy and International Development)
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศ การ
ประยุกต์ใช้ทั้งในระดับโลก และภูมิภาค รวมถึงผลกระทบของเศรษฐกิจในกระแสการเมืองโลก
Concepts and theories of international political economy and International
development; the flows of production, distribution, and consumption across national borders;
roles of government and international financial institutions that affect the world economy
196-344 ประเด็นปัญหาความมั่นคงใหม่
3(2-1-6)
(New Security Issues)
ความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการรับมือกับปัญหาความมั่นคง
ใหม่ ความเชื่อมโยงของประเด็นปัญหาในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
New forms of security challenges and threats; concepts and approaches in response
to new security problems; the interconnectedness of security issues in global, regional, and
local contexts
196-345 ชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Major Powers in Global Politics)
ปัจจัยในการกำหนดชาติมหาอำนาจในการเมืองโลก ผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศในบริบท
ของปัจจัยภายในและภายนอก บทบาทของชาติมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน ในการเมืองระหว่าง
ประเทศในบริบทการเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจดังกล่าวกับภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย ตะวันออก
กลาง ยุโรป และความสัมพันธ์กับไทย
Factors determining Major Powers in Global Politics; impact on international politics
(internal and external factors); role of Great Powers such as United States, Russia, China in
world politics; their relationships with Asian, Middle East, European regions; Chinese’s
relationships with Thai

196-346 ภูมิรัฐศาสตร์และชายแดนศึกษา
3(3-0-6)
(Geopolitics and Border Studies)
แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์และชายแดนศึกษา อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์และเขตพรมแดนที่มี
ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม ประชากร การเมืองและนโยบายต่างประเทศของรัฐ
Concepts and theories of geopolitics and border studies; the influence of geopolitics
and borderland on economy, security, demography, politics and foreign policy of a state
196-347 นโยบายการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
3(3-2-4)
(National Resource, Environmental and Disaster Management Policy)
แนวคิด งานวิจัยและตัวแบบนโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและภัยพิ บัติ ในประเทศ
ต่างๆ กระบวนการกำหนดนโยบายและพัฒนาการนโยบายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนโยบาย
ต่อสังคม และแนวโน้มพัฒนาการนโยบายดังกล่าวในประเทศไทย
Concepts, models and research in natural resource management, environment and
disaster policies in different countries; process of policy making and development of natural
resource and environment policies; social impact of policies; policy development trends in
Thailand
196-348 การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-1-6)
(Research on Public Policy Studies and Administration)
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะหรือการบริหารรัฐกิจ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์
ที่ปรึกษา
Research on analysis of public policies or public administration under the guidance of
supervisor
196-349 เศรษฐศาสตร์การคลัง
3(3-0-6)
(Economics and Finance)
ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและนโยบายการคลัง การจัดการด้านรายรับ การจัดการด้านภาษี
อากรและหนี้สาธารณะของประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ ความสำคัญ และบทบาทของ
งบประมาณ กระบวนการ วงจรและระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลังและงบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมที่มีผลต่อการบริหารการคลังและงบประมาณของประเทศ
Theories of public finance, financial system and policies; management
of revenue, tax, public debts, expenditure and budgeting; significance and roles of budgeting
process and system; financial and budgeting problems; impacts of social and political
environment on financial and budgeting management

196-350 นโยบายและการบริหารจัดการชายแดนใต้
3(0-3-6)
(The Southern Border Provinces’ Policy and Administration)
แนวคิดนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน การสร้างตัวตน อัตลักษณ์ท้องถิ่นและพื้นที่
สาธารณะในสังคมทับซ้อนทางวัฒนธรรม ปัญหาพื้นที่ชายแดนของไทย
Concepts of borders management policy; identity formation; local identity and public
areas in multicultural society; border problems in Thailand
196-351 วิทยาการข้อมูลทางสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
3(0-3-6)
(Data Science of Social Science and Public Policy)
วิทยาการด้านข้อมูลทางสังคมศาสตร์ผ่านกระบวนการนำข้อมูลมาทำให้เกิดคุ ณค่า จัดเก็บ จัดการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและกำหนดนโยบายสาธารณะ
Data Science for Social Science through the process of information’s value adding,
collecting, managing, analyzing and deciding to design and formulate public policy
196-352 นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับภาคใต้
3(0-3-6)
(Economic Policy of the Southern Thailand)
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจภาคใต้ นโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้
กรณีศึกษา และโครงการพัฒนาภาคใต้ที่สำคัญๆ
Concepts and theories related to economic policy in the south, the south economic
development plan, case studies, and main southern development projects
196-353 การวิเคราะห์และประเมินนโยบายจังหวัดชายแดนใต้
3(2-1-6)
(Analysis and Assessment of the Southern Border Provinces’ Public Policy)
วิเคราะห์และวิจัยนโยบายสาธารณะจังหวัดชายแดนใต้และผลกระทบ เน้นการออกแบบการวิจัยและ
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การศึกษากลุ่ม กรณีศึกษา การออกแบบวิจัยสำรวจละการวิจัยเชิง
คุณภาพด้านนโยบาย การแปลผลและตีความข้อมูลด้วยความรู้ทางสังคมศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงประเด็น
นโยบายให้เป็นประเด็นวิจัย
Analytical research of the Southern border public policies and the impact; research
design and data collection; qualitative research; group study; case study; survey design;
qualitative research on politics; data interpretation based on social science; developing several
topics from policy issues

196-354 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
3(0-3-6)
(National Security Policy on Southern Border Provinces)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงแห่งชาติ ตัวแบบและองค์ประกอบนโยบายความมั่นคง
แห่ง ชาติ วิวัฒนาการนโยบายความมั่นคงแห่ง ชาติกับปัญ หาชายแดนภาคใต้ ปัญ หานโยบายความมั่นคง
แห่งชาติเกี่ยวกับภาคใต้ของไทย
Concepts and theories of national security problems; factors and patterns of national
security policy; development of national security policies on the problems in the Southern
border provinces; problems of national security policies in the South of Thailand
196-355 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3(0-3-6)
(Project Planning, Management and Evaluation)
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและวงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การวิเคราะห์ จัดองค์การ การกำหนด
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุมและติดตามผลแนวความคิด
เกี่ยวกับการประเมินผล และการป้อนกลับของข้อมูล หลักการ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลโครงการ
Concepts of project planning and management cycle; project analysis, organizing,
delegating authority, planning, operation and follow-up, evaluation and feedback; concepts,
methods and system of project assessment
196-356 ระเบียบปฏิบัติราชการของไทย
3(2-1-6)
(Thai Bureaucratic Procedures)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะ การวางแผนกลยุทธ์ และการปฏิรูประบบการราชการของ
ไทย ระเบียบปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ การบริหารงานบุค คล และด้านการวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ปฏิบัติการภาคสนามในหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ
General knowledge on public management, strategic management and Thai
bureaucratic reform; bureaucratic procedures; budgetary procurement processes; human
resource management, and public policy analysis and planning; field work in public and other
organizations
196-401 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
9(0-54-0)
(Cooperative Education in Political Science)
การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1
ภาคการศึกษา ในลักษณะพนักงานชั่วคราว
Full-time job training as a temporary employee in government sectors, private sectors,
or international organizations for a semester

196-402 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
(Seminar on Politics of Thailand)
วิเคราะห์ปัญหา และ ปรากฏการณ์ทางการเมือง ด้วยแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ประกอบกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมทางการเมือง
Analyze of political problems and phenomena with the theories in political science
considering economic, social, and cultural factors
196-403 นวัตกรรมทางสังคม
3(0-3-6)
(Social Innovations)
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมโดยผ่านการเรียนรู้บนฐานการจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์ความท้า
ทายทางสังคม นวัตกรรมทางสังคมที่เตรียมพร้อมทักษะการทำงานกิจการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคมที่จะ
สามารถเกิดรายได้หรือคุณค่าแก่สังคม หนุนเสริมทักษะและความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
Creating of social innovation from project-based learning which can respond to social
challenges; social innovation to prepare for social enterprise’s skills; social innovation to make
profit or value for society; support social entrepreneur’s skills and knowledge
196-404 สัมมนาการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Seminar on Thai Local Governance)
วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สัง คม และวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และต่างประเทศ ด้วยแนวคิด
ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์
Analyze problems and phenomena in politics, governance, economy, society, and
culture in the southern border provinces; comparison the local government either locally or
internationally with the theory of political sciences
196-405 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองโลก
3(2-1-6)
(Seminar on the Issues of Global Politics)
สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ; เชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กับสถานการณ์การเมืองในโลก และนำเสนอประเด็นต่อสาธารณะ
Seminars on the international political issues; correlate International Relations’
concepts and theories with the global political context and present the issues to public

196-406 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
3(2-1-6)
(Seminar on Public Policy )
สัมมนานโยบายสาธารณะ ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ยั่งยืน การกระจายอำนาจการปกครองและความมั่นคง
Seminars on public policy issues regarding society, culture, economy, sustainable
resource management, security, and decentralization

