
 คําอธิบายรายวิชา 
และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา    น(บ-ป-อ) 
GEL0101 การใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 

Thai Usage 
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือการสื่อสาร 

การสืบค้นสารนิเทศและการน าเสนอผลงาน การใช้ภาษาไทยในสื่อร่วมสมัย และการเชื่อมโยงภาษาไทย  
ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 

The development of Thai language skills in listening, speaking, reading and 
writing for communication; information retrieval and presentation; Thai usage in contemporary 
media and; Thai language in the context of ASEAN 

GEL0102    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น                                  3(3-0-6) 
English for Communication and Information Retrieval 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจน 

ความตระหนักด้านวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การอ้างอิง และเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์  

English for daily life communication with Thai and western cultural concerns; 
electronic information retrieval; making references and learning from electronic databases 
and printing materials 

GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน                               3(3-0-6) 
English for Communication and Study Skills 
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น 

กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจ าวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน 
โดยใช้สื่อระบบสารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

English for communication, including giving information, making summary and 
expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and dictionary 
application for reading and writing; Information system and electronic databases application 

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                    3(3-0-6) 
Thai for Academic Purposes 
ภาษาไทยเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงาน การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และ

อ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
Thai for study skills; writing reports and academic work; information retrieval 

and making references using a variety of media; Thai usage for academic presentation in 
various forms 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes 
  ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การเขียนรายงานและผลงานการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
และการอ้างอิงจากสื่อหลากหลาย การใช้ภาษาเพ่ือน าเสนองานเชิงวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
  English for study skills; writing reports and academic work; information retrieval 
and making references using a variety of media; English usage for academic presentation in 
various forms 
 
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน          3(3-0-6)      
  ASEAN Languages 
  การพัฒนาทักษะทางภาษาของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ส าหรับการสื่อสารและท าความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
ประชาคมอาเซียน (ตามความสนใจ 1 ภาษา)  
  Development of skill of ASEAN language on listening, speaking, reading and 
writing for communication and understanding on ASEAN society, tradition and culture 
(depending on individual interest) 
 
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ         3(3-0-6)      
  Thai for Careers 
  ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน การฟัง การดู 
และการพูด ที่มีความส าคัญต่อวิชาชีพ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ  
  Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, viewing and 
speaking essential for career studies as foundation for future careers and career 
development 
 
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                                   3(3-0-6)      
  Aesthetic Appreciation 
  การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พ้ืนฐาน
สุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพ้ืนฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ความซาบซึ้ง 
ในคุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง 
หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการด ารงอยู่เพ่ือการสร้างสรรค์  
  Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and 
perception of the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the value of 
beauty and other value of artworks and the art language as the mediation in order to 
understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what is relationship 
between the meaning of live and the living for creation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก          3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
  แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยความสัมพันธ์ 
และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
  Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and role of 
Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and impaction from 
engagement gained as global member 
 
GEH0201 การพัฒนาตน                  3(3-0-6) 
  Self Development 
  หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่า งบุคคล ทักษะ 
การจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข  
  Basic principle of human behavior; self and others understanding; self dignity; 
self development theories; self development process and methods; Interpersonal skills 
development; emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy life 
 
GEH0202  ความจริงของชีวิต                                                               3(3-0-6) 
  Truth of Life 
  แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และความเป็นไป
ของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด  
โดยอยู่บนพ้ืนฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา รวมถึงการน าหลักปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ  
  Concept and evolution on discovering the truth of life; self-understanding, 
understanding others and the movements of things; the criterion for ethics value judgment; 
life ideology and concept for identified goal on the basis of philosophical religious aspects; 
the application of philosophy and religious dhamma for self development and performing 
oneself in the society happily and peacefully 
 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
  Life in Multicultural Society 
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม  
  Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes 
towards living with others in multicultural society 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                           น(บ-ป-อ) 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง           3(3-0-6) 
  Civil Education 
  ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของ 
ความเป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดี  
  Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of citizenship, 
particularly in the environment, and public conscience and a sense of social responsibility in 
order to be a civilized human being 
 
GEH0205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์         3(3-0-6) 
  Life Competencies for the Righteous 
  ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะ  
การคิดเพ่ือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และทักษะ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข  
  Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical 
thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking skills, social 
skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for the 21st Century, 
living on their own and living in society with happiness  
 
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย       3(3-0-6) 
  Life Skill Development for Undergraduate Student 
  ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียน การ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาการศึกษา 
โดยการเรียนรู้จนเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้านสังคม ภาษา และคิดแบบองค์รวม เพ่ือการพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ 
  History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship 
between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, 
understanding of life-affirming experience on education, undergraduate student development 
for leadership and responsible supporter, character and self-esteem development for 
university life, way to connect with academic facilities of the University community and 
social skills, community service and volunteering, and contemplative practices, each of with 
is student’s self-motivation for holistic world view to develop her / his own quality of life. 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้       3(3-0-6)
  Information Technology for Communication and Learning   
  หลักการ ความส าคัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ  
ความมั่นคง กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีแห่งอนาคต  
  Principles and importance of basic knowledge on information technology, 
computer systems, computer software data, data communications and networking, internet 
usage, information searching process through the internet, information system security, laws 
and ethics in information systems and technology in the future 
 
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                                          3(3-0-6)
  Science and Technology for Quality of Life  
  บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม  
การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ 
และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต  
  Role and development of science and technology, energy, communication 
and telecommunication, physical and mental health cares on promotion, safety on drugs 
and chemicals application in daily life on both physically and biologically 
 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)
  Science and Technology for Environment 
  ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources, biodiversity and conservation, environmental 
pollution, natural resources and eco-environments management 
 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                                                      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า  
การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีการบูรณาการ
เครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  
  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative 
thinking; rational for decision making, application of data and reason for problem solving 
process, integration of qualitative tools for decision making in daily life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
GES0203  ความรู้เท่าทันสารสนเทศ             3(3-0-6) 
  Information Literacy 
  ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 
ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ 
เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ  
  Importance of information data, efficient access to information sources, 
considerate information assessment, creative information usage and management, ethical 
and legal application on information access and usage 
 
GES0204  คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต           3(3-0-6) 
  Mathematics for Life 
  หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม สัญญา 
และตราสารหนี้ต่าง ๆ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย  
  Mathematical principles and approach related to daily life, making legal contract 
and bond via electronic devices or basic instant program 
 
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 
  แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนั นทนาการ ขอบข่ายและประเภท 
ของนันทนาการ หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการกลางแจ้งและงานอดิเรก
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ  
  Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope and 
type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, recreation 
and quality of life of individuals and communities, the role of leader recreation 
 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ               3(3-0-6) 
  Life and Health 
  การดูแลชีวิตและสุ ขภาพในมิติการส่ งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู  
ปัจจัยที่เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้  
  Health care in the dimension of health promotion, health prevention curative 
and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, health risk, 
including the application of health science in term of holistic in daily life 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
PPS1102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป         3(3-0-6) 
  Introduction to the Science of Law   
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ความหมาย ประเภท ความส าคัญ กระบวนการจัดท าและ  
การยกเลิก การตีความและกระบวนการยุติธรรม หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหลักกฎหมายอาญา
เฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น 

This course explores knowledge about the legal implications, A study of the 
Civil and Commercial Code and the criminal law with respect to basic knowledge meaning, 
type, importance, process, termination, insemination, interpretation and judicial process 

 
PPS1103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น         3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations  

ขอบเขตแห่งสาระของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  องค์ประกอบทางอุดมการณ์ทาง
การทหาร  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และทางกฎหมายที่เอ้ือต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ  
สาเหตุแห่งความขัดแย้งในสังคมนานาชาติ  วิวัฒนาการและสนธิสัญญาและองค์การระหว่างประเทศ  บทบาท
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   The scope and issues of international relations, role of military ideology, 
economy, society, culture, and law contributing to international amity; etiology of 
international conflicts and evolution of international treaties and organizations, with 
particular attention to the role of organizations concerning Southeast Asia  
 
PPS1104 การปกครองเปรียบเทียบ           3(3-0-6) 
  Comparative Government 

การเมืองในลักษณะเปรียบเทียบ วิธีการเปรียบเทียบ แนวทางการศึกษา และทฤษฎีต่าง  ๆ  
ในการเมืองเปรียบเทียบโดยการเปรียบเทียบการเมืองในกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายในแนวคิดทางด้าน
การเมืองการปกครอง 

 This explores the study of politics in comparative methodology, and 
comparative techniques. It also explores comparative approaches and theories in comparative 
politics by comparing various groups in the country with the political regime 
 
PPS1106 กฎหมายอาญา 1           3(3-0-6) 
    Criminal Law I 
  ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ทฤษฎี 
ว่าด้วยความรับผิดชอบทางอาญา ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้
และผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความอาญา  
การก าหนดโทษในทางอาญา  ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
   General characteristics of the general rules of criminal law.  Theories of 
criminal responsibility. The force of law. Attempting to commit crime. Users and supporters. 
The commission of a chapter. The of criminal offenses and impose criminal Eve. Theory of 
Criminology and Criminal Penology; persist of prescription Region 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
PPS1107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น            3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science 

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ วิธีการของรัฐศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอ่ืน ๆ โดยครอบคลุมถึงแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์
โดยสังเขป ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง กระบวนการทางการเมือง อุดมการณ์
ทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

Meaning, background, scope of the political science study, techniques and 
relation between political science and other social sciences, and scope of the study covering 
their various concepts and theories in brief including of relation between the state and the 
individuals, political institution, political process, political ideology and political international 
the relations 
 
PPS1108 การเมืองการปกครองไทย          3(3-0-6) 
  Thai Politics and Governance 

โครงสร้างสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง  ประวัติศาสตร์  
การปกครองของไทยสังเขป การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ 
ทั้งทางทฤษฎี และพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล 
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การบริหารราชการแผ่นดินและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   This course is an introduction to political institutions and government in 
Thailand which included a brief historical background of Thai government and government 
under constitutional system since 1932 AD up to present time; theoretical and behavioral 
analysis of Thai political institutions including the monarchy, the parliament, the government, 
the courts, political parties, the government administration and the local government 
 
PPS2107 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง          3(3-0-6) 
  Constitutional and Political Institutions 

หลักพ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ  
และความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญและอ านาจทางการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง 
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง การเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญต่างประเทศ 
กับรัฐธรรมนูญไทย 

The basics of constitutions forms and drafting processes of constitutions; right, 
liberties and supremacy of constitutions; constitutions and political power; political 
organization; theories of political system in various countries including comparative study of 
constitutions in various countries and in Thailand 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง           3(3-0-6) 
  Political Economy 

ระบบเศรษฐกิจการเมือง ระบบทุนนิยมโลก โดยวิเคราะห์นโยบาย บทบาท และพฤติกรรม
ของรัฐ การรวมกลุ่มระหว่างรัฐ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน รวมทั้งอิทธิพลของพลังต่าง ๆ  
ตลอดจนประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐ   

Political economy, its regimes, world capitalism, an analysis of the politic, role 
and behavior of the states, international associations, trade and investment, influential forces 
and implications relating to state’s policy 

 
PPS2109     กฎหมายปกครอง           3(3-0-6) 
        Administrative Law  

หลักและลักษณะส าคัญของกฎหมายปกครอง โครงสร้างของฝ่ายปกครอง การกระท า 
ทางปกครอง ผลของค าสั่งทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง มาตรการ
บังคับทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของศาลปกครอง  
การจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองและการจัดระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน 

Principles and the importance of administrative law. Administrative structure, 
administrative action, the results of the administrative order, adminis trative control, 
revocation of the administrative order, administrative enforcement measures, and practice of 
representative government. Structure and authority of the court, the preparation of public 
service administration, and administration and organization 
 
PPS3111 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น          3(2-2-5)
  Introduction to Political Science Research Methodology 

การได้มาซึ่งความรู้ทางรัฐศาสตร์ด้วยวิธีการวิจัย การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การส ารวจและการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถามและการวิจัยที่เกี่ยวข้องในรัฐศาสตร์ 

 Acquisition of Political science knowledge through research method; observation, 
data collection, survey and experiment, sampling, questionnaire constructing, and relevant 
research approaches in Political science 
 
POS1201 จริยธรรมและธรรมาภิบาลทางการเมือง         3(3-0-6) 
   Political Ethics and Good Governance 
  ทฤษฎี และปรัชญาทางตะวันออก ก าเนิดวิวัฒนาการของทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง  
เริ่มตั้งแต่สมัยซอคราติส จนถึงสมัยกลางของยุโรป รวมทั้งแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับธรรมาภิบาล บริบท 
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

Eastern theories and philosophies. Origins and evolution of the western theories 
and ethics from Socrates to the Middle Ages; the concepts and principles of good governance. 
context of political democracy, the principles of good governance 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS1202 ปรัชญาการเมือง            3(3-0-6) 
  Political Philosophy 

ความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่ส าคัญ ๆ ในปรัชญาการเมืองอะไรคือ
จุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์จุดหมายของรัฐความยุติธรรม โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง 
การมองปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมืองความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ผลงานของ  
นักปรัชญาตะวันตกและตะวันออกเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืนๆต่อไป 
  Meaning of political philosophy as well as important issues in political 
philosophy, such as what is the purpose of the man, city, state, justice, etc. in order to be 
able to distinguish the difference between a problem and solving the problem of political 
philosophy.  Thought and modern political philosophy; the works of Western and Eastern 
philosophers as guidelines to the study of other subjects 
 
POS1203 กฎหมายอาญา 2           3(3-0-6) 

Criminal Law II 
ความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง  ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม  ความผิดเกี่ยวกับการศาสนา  ความผิดเกี่ยวกับ
ความสงบสุขของประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับ 
การปลอมและแปลง  ความผิดเกี่ยวกับการค้า  ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 
ลักษณะ 1-9 
                   Criminal offenses in each particular ease starting from the stability of the 
Kingdom; offenses against the administration; justice; offenses relating to religion; offenses 
against public peace; guilt about causing harm to the public; offenses relating to forgery and 
conversion mercantile sexual offenses under the Criminal Code, Chapter 
 
POS2204    สัมมนาทางด้านรัฐศาสตร์             3(3-0-6) 
  Seminar in Political Science 
  แนวคิด สภาพปัญหา กรณีศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาร่วมสมัย  
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ที่ตนสนใจน าข้อค้นพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้  
อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ 
                  Case studies of political science that emphasize contemporary problems.  
The course provide the opportunity for student to learn the issues that are interesting and 
to use the findings for seminar activity. However, the topic must be under the supervision of  
the instructor 
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รหัสวิชา   ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา         น(บ-ป-อ) 
POS2205  ระบบพรรคการเมือง                                     3(3-0-6) 
   Political Parties System 

ลักษณะส าคัญของพรรคการเมือง,กลุ่มผลประโยชน์ และภาคประชาสังคม การจ าแนกระบบ
พรรคการเมืองต่าง ๆ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบพรรคการเมืองที่มีผลต่อ
ระบบพรรคการเมือง กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์กับรัฐบาลและประชาสังคม            

Important characteristics of political parties, interest group and civil society: 
classification of political parties; social economic and cultural conditions affecting political 
party system; political party organization; relationship between political parties, interest 
group, government group and civil society 
 
POS2206  นโยบายสาธารณะและการวางแผน         3(3-0-6) 
  Public Policy and Planning 

แนวคิด วิธีการการก าหนดนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจก าก าหนด
นโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลส าเร็จของนโยบายสาธารณะ 
การศึกษานโยบายสาธารณะของไทยรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น 

Concept and theories on public policy designation.  Theories of decision 
making about public policy. Factors involved in policy implementation. It also concerns of 
public policy in Thailand, as well as policy problems 

 
PAD4907  สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์        3(3-0-6) 
  Basic Statistic for Social Science Research 
  แนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิค
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยหยิบยกกรณีศึกษาและน าหลักการ
วิธีการทางสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคต่าง  ๆ มาปรับใช้ 
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
  Introduction to the concept statistical methods, descriptive statistics, and 
preliminary statistical analysis.  It also examines process and the use of statistics in social 
science by employing case study, statistics method, descriptive statistics, basic statistical 
analysis and other techniques 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS2208  การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน          3(3-0-6) 
   Local Politics Comparative in ASEAN Countries 
  โครงสร้างทางการเมือง  การปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ  
ที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางการเมืองในประเทศเหล่านี้ สภาวะผู้น าทางการเมือง พรรคการเมือง การเลือกตั้ง  
พิจารณาปัญหาทางการเมือง ความเคลื่อนไหวและพลังทางการเมือง 

Political structure and governments of Asian countries; economic conditions 
affecting political evolution in those countries, leader status, political parties, elections, 
political problems, including political movements and political forces 

 
POS2210 กฎหมายลักษณะพยาน              3(3-0-6) 

Law of Evidence 
หลักกฎหมายว่าด้วยลักษณะพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยาน

และกฎเกณฑ์การสืบพยานในหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและไม่รับฟัง
พยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่น าสืบ และบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

The law of evidence. The general principles of law on witness in the hearing 
of evidence and rules of the court both in civil and criminal action.  Principles of law and 
law under the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure 

 
POS2211  การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 
  Human Resource Management and Development 
  องค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฏี และแนวทางปฏิบัติ ด้านการบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในระดับมหภาค ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน องค์การ และสังคม แนวโน้มของ
การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  Human resource management and development body of knowledge, theories, 
concepts, and practice applications in human resource management and development at 
individual, group, work processes, organization, and societal levels; trends of human resource 
management and development 

 
POS3211 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน      3(3-0-6) 

Economic, Social and Political Relations of ASEAN Countries  
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสั งคม และการเมืองของกลุ่ มประเทศอาเซียน ตั้ งแต่ 

หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ทางโครงสร้างด้านต่าง ๆ  
รวมถึงนโยบายในอนาคตของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 

Social, economic and political relationship of Asian countries after the World 
War II to the present day. Changes in the structures and relationships including The policy of 
integration in the Asian community 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3213  การสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา          3(3-0-6) 
   Criminal Investigation 
  การเข้าใจถึงระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและ
สอบสวนการกระท าความผิดทางอาญา สิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
โดยเน้นในแง่ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากค า การพิสูจน์และ
ตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสารและพยานบุคคล 
  The criminal justice system in the office; investigation on criminal action,  
the rights of the accused under the code of criminal procedure , especially in terms of the 
performance of staff; evidence searching, interrogation, verification of the evidence in terms 
of object, document and individual documentary evidence and witnesses 
 
POS3215 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1         3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 1 
  กระบวนการด าเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักการทั่วไป อ านาจสอบสวนและเขตอ านาจศาล  
การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จ าคุก ค้นและ
ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน รวมถึงหลักการทั่วไป การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาภาค 1 และ ภาค 2 
  Code of Criminal Procedure; according to General principles, powers of inquiry 
and court.  Criminal cases and civil cases related to criminal cases.  Subpoena, arrest, 
imprisonment, forage and Temporary release, investigation, Including general principles, 
autopsy; according to Criminal Procedure Code Region 1 and Region 2 
 
POS3216 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2         3(3-0-6) 
  Law of Criminal Procedure 2 
  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น การอุทธรณ์ ฎีกา การบังคับตามค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม 
รวมถึงการอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3, 4, 6 และ 7 
  Court of first instance Procedure; appeal, petition, enforcement of judgments 
and fees, condonation, change penalty and extenuate according to the Code of Criminal 
Procedure, Region 3, 4, 6 and 7 
 
POS3217  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ          3(3-0-6)    
  Comparative Democratic Regimes 
  ระบบรัฐชาติ ความหมายและองค์ประกอบพ้ืนฐานของประชาธิปไตย การเลือกตั้ง หลักสิทธิ
และเสรีภาพ รัฐธรรมนูญ รัฐบาลระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดี และระบบกึ่งประธานาธิบดี ตลอดจน 
การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย 
  Nation state system, meaning and basic elements of democracy, major elections, 
rights and freedoms, constitution, Parliamentary system, Presidential system and the presidential 
system, the transition to democracy 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3301 การเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา           3(3-0-6) 
  Politics in Europe and the United States 

รูปแบบการปกครองของยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยให้เข้าใจถึงโครงสร้างของสถาบัน 
ทางการเมือง หน้าที่ขององค์กรบริหารพฤติกรรมและความสัมพันธ์ขององค์กรเหล่านั้น ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต 

Politics in Europe and the United State of America that includes an exploration 
on the structure of political institution organization behavior administration and relationship 
among them, social, economic and political changes from the past to the present, and 
future direction 
 
POS3303 มติมหาชนกับประชาธิปไตย                     3(3-0-6) 
        Public Opinions and Democracy 

มติมหาชนกับระบบการปกครอง  ความหมายของมติมหาชน  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัว
ของความคิดเห็น  บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชน  มติมหาชนกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย 
                 This course examines public opinions and political system, meanings of public 
opinions, dominant factors influencing the formation of opinions, role of mass communication 
on the formation and changing of the public opinions, pubic opinions and democratic process 
 
POS3304    หลักสิทธิมนุษยชน                                                               3(3-0-6) 
   Principles of Human Rights 

การต่อสู้ เพ่ือหลักสิทธิมนุษยชน บทบาทองค์กรระหว่างประเทศต่อการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาและภาวะโลกาภิวัตน์ ผลสืบเนื่องและผลกระทบ  
ที่เกิดจากการพัฒนาและกระแสโลกาภิวัตน์ 

The guest for human rights.  The role of international organization for the 
protection of human rights. This course explores the relation of human rights and development 
as well as globalization; consequences and impacts of development and globalization on 
human rights 

 
POS3305    หลักการจัดการมวลชน           3(3-0-6) 
                Principles of Mass Community 

หลักการสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์เบื้องต้น งานประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์
ในทางการเมือง การรับฟังประสบการณ์ของนักการเมือง ข้าราชการ และนักบริหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เก่ียวกับการใช้การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ในทางการเมือง 
              This course surveys the basic principles of communications and mass relations, 
public relations, and image building in politics, listening to the experiences of politicians, 
officials and administrators in both public and private sectors in relation to the use of 
communications in the creation of political image 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3306  การเมืองในประชาคมอาเซียน                3(3-0-6) 
    Politics in ASEAN Community     

รูปแบบการเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชีย โดยศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลัง 
ประวัติศาสตร์ประชากร ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อโครงสร้างการปกครอง ระบบบริหารงานของรัฐ 
ลักษณะของสถาบันทางการเมือง รัฐบาล พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
การเมือง 
               This course survey politics and government of the Asian countries. The study 
includes the demography, Socio-economic system on governmental structure management, 
governmental institutions, government, political behavior, and the relationship of political 
institutions 
 
POS3401 หลักรัฐประศาสนศาสตร์                                            3(3-0-6) 
   Principles of Public Administration 

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ความเป็นสหวิทยาการ  
การบริหารกับการเมือง การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับสภาพแวดล้อม กระบวนการบริหาร 
การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานแผน
งบประมาณ และพฤติกรรมการบริหาร ตลอดจนบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของการบริหาร 

Meaning, concepts, theory and development of public administration.  
The interdisciplinary science.  administration and politics, administration and public policy, 
administration and environment, administration process on planning, organizing, human 
resource management, directing, coordinating, reporting, budgeting, organization behavior, 
management function in public organization 
  
POS3402 การบริหารงานคลังและงบประมาณ         3(3-0-6) 
  Fiscal and Budgeting Administration 
  แนวคิด และนโยบายการคลังและงบประมาณ ระบบการคลังนโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบาย
การคลังและการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ และรายจ่ายรัฐบาล หนี้สาธารณะ กระบวนการ
งบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณไทย 
  This course explores the concept and theory of fiscal and budgetary policy 
fiscal policy on economic system.  Fiscal and monetary policies of the state, tax system, 
government revenue and expenditure, public debt, budget process, technical and budget 
analysis, and Thailand’s budget problems 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3403 การพัฒนาระบบราชการ                  3(3-0-6) 
         Bureaucratic Development 

การพัฒนาระบบราชการระบบราชการและการบริหารราชการ พฤติกรรมศาสตร์กับ 
การบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เทคนิคการพัฒนาองค์กร ผู้น ากับการพัฒนาองค์กร ปัญหา  
ของระบบราชการ  กรณีของต่างประเทศและของประเทศไทย การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ กรณีต่างประเทศ 
การปฏิรูประบบราชการ กรณีของไทย การพัฒนาระบบราชการของไทยไปสู่ "ราชการยุคใหม่" การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาระบบราชการไทย 

Development of public administration, behavioral management concepts of 
organizational development, the development of the organization, leadership and organizational 
development.  The problem of public administration in Thailand and foreign countries,  
the development of public sector into "New Government," new public management. International 
standards of management and the achievement of the government.  Sufficiency economy 
with the development of the Thai bureaucracy 
 
POS3404    การบริหารการพัฒนา                 3(3-0-6) 
  Development Administration 
  ความหมายลักษณะและขอบข่ายรวมถึงกระบวนทัศน์ในการบริหารการพัฒนา แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก การพัฒนากับความทันสมัย เครื่องมือทางการ
บริหารส าหรับการพัฒนาการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองและชนบททั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมการเมือง
และระบบนิเวศทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา สื่อสารมวลชนกับการพัฒนาปัญหา
เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวทางการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย 

Definition, characteristics, scope and paradigm of development administration. 
Concepts and theories of development in both western and eastern models. Development 
and modernization. Administrative tools for development. The development administration 
for industrial, urban and rural sectors in term of economic, social, political and environmental 
dimensions in both developed and developing countries. Mass communication and development. 
Problems and development trends in Thailand 
 
POS3405  การบริหารภาครัฐแนวใหม่                                                     3(3-0-6) 

New Public Management 
ความหมาย แนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ รวมทั้งการจัดการ

ภาครัฐโดยใช้กลไกตลาด การจัดการภาครัฐโดยใช้หลักการจัดการนิยม และการพัฒนารัฐแบบมีส่วนร่วมและ
ธรรมาภิบาล ประเด็นการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศ 

Definition and concept of New Public Management (NPM) modern organization 
theory including the use of market mechanism in public sector management, popular 
management and the development of participatory democracy and good governance, issues 
on the NPM in the country 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3406      การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย         3(3-0-6) 

       Thai Local Politics and Government 
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ และการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหารทฤษฎี

การปกครองท้องถิ่น การจัดโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการปกครองของไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจ า
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายประจ า  ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น  

  Theories and concepts of state and government, principle of government, 
major Asian and foreign local government Thai government structure and authorities, 
relationship between national government provincial government and local government, 
processes of legislative, executive and administrative agencies local administrative organization, 
relationship between local administrative organization and local stakeholders 
 
POS3407 แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น         3(3-0-6)    
  Concept and Theories of Local Administration 
  ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎี
การปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศที่ส าคัญในตะวันตกและในเอเชีย และการปกครอง 
ท้องถิ่นในอนาคต 

Theories, concepts and relationship of state and local governments, principles 
of local administration, major foreign and Asian local administration organization and There 
role in the future 
  
POS3408 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น          3(3-0-6)    
  Local Public Administration  
  แนวคิดในการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน  
บทบาทหน้าที่ขององค์การส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการปกครอง การจัดรูปองค์การ การบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานคลัง และปัญหาการบริหารงานท้องถิ่น 

Concepts of local government, decentralization, participation, community 
development, roles of local organizations, governance structures, organizational arrangements, 
personnel management. Administration of finance and local administration issues 
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รหัสวิชา ชือ่วิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3409      กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น             3(3-0-6) 

       Local Government Laws 
 ประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.

2560 สิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริหารการสาธารณะ 
ค าสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง เทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น การควบคุมอ านาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหาร 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 History of constitution, Thai Constitution Law 1997, 2007 and 2017; civil rights 
and liberty in constitution law, principles of state government and state authorities, public 
services, laws and contracts in governing, municipal codes, rules and regulation of the local 
administrative organizations control of state and authoritative power, administrative legal 
process, legal development in local administrative organizations 

 
POS3410      นโยบายสาธารณะส่วนท้องถิ่น          3(3-0-6) 

       Local Public Policy 
  หลักนโยบายสาธารณะกระบวนการผลิตนโยบายสาธารณะในระดับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ประเภทของนโยบายสาธารณะ นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและ  
ด้านสิ่งแวดล้อม 

  Principle of public policy, policy planning processes in local administrative 
organization, types of public policy, politics of policy making, local development policies in 
local economic development, and environment and local resource management. 
 
POS3411      สังคมวิทยาการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น        3(3-0-6) 

      Political Sociology in Local Government 
ความหมาย ขอบเขต และก าเนิดของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทาง

การศึกษาสังคมวิทยาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 
ในท้องถิ่น และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง การวิเคราะห์โครงสร้าง
อ านาจและบทบาทของกลุ่มอ านาจต่าง ๆ ในสังคมท้องถิ่น พินิจศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง การขัดเกลา 
ทางการเมือง ระบบประชาธิปไตย ภาวะผู้น าทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

Meaning, scope and the origin of political sociology, major issues and 
approaches to political sociology, the relationship of social structure, culture, social 
institutions in the local and people’s political behavior, an analysis of power structure and 
roles of power groups in local society, a detailed study of political culture, political 
socialization, democracy, political leadership, and political changes 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3412      การจัดการวิสาหกิจชุมชน          3(3-0-6) 

       Community Enterprise Management 
ขอบเขตความหมายและความส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ท้องถิ่น ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบ และพัฒนาการของวิสาหกิจ
ชุมชน การจัดการการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

Scope, definitions and significance of local community economy, household 
in local community economy, Market and local economic, policies related with local 
community economy, concept and theory of community business, founding classifying and 
community business management, the success and failure of community business, including 
policies and trend to develop community business 
 
POS3413 การบริหารเชิงกลยุทธ์           3(3-0-6) 
    Strategic Management 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการการวางแผน ตลอดจนพัฒนาการของบริบททางการ
บริหารงานของภาครัฐที่ส่งผลต่อการน าไปสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์
และก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ รวมถึงความสอดคล้องของนโยบายและแผนเชิงกล
ยุทธ์ ตลอดจนการประเมินการน าแผนไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาค
สาธารณะต่างๆ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับภาคเอกชน 

Principles, concepts and planning processes. As well as the development of 
public administration contexts that affect the implementation of strategic management. It covers 
the analysis and definition of vision, mission and strategy of the organization. Including the 
consistency of policies and strategic plans. Including the assessment of the plan 
implementation. Using case studies from government organizations. And public sector 
organizations. Also compare with private sector. 
 
POS3501 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา            3(3-0-6) 

Juristic Acts and Contract 
หลักกฎหมายลักษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 

ว่าด้วยนิติกรรม ลักษณะ 5 ว่าด้วยอายุความ และบรรพ 2 ลักษณะ 2 ว่าด้วยสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา  
การเลิกสัญญา และกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

The main legal acts under the Civil and Commercial Code, Title 1 Chapter 4 
regarding legal act, chapter 5 on statute of limitations and the Title 2, chapter 2 for the 
realization of the contract, contract cancelation and the law on unfair contract terms 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3502 กฎหมายอาญา 3               3(3-0-6) 

Criminal Law III 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย  ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 10 ถึง 12 ความผิดลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา  
ภาค 3 

Guilts about the life and body. Penalties on freedom and reputation; crimes 
against property according to criminal law Chapter 2, Titles 10 to 12 petty offense according 
to the criminal law part 3 
 
POS3503  กฎหมายครอบครัวและมรดก           3(3-0-6) 
    Family Law and Succession 

กฎหมายครอบครัวเพ่ือให้ทราบเรื่องการสมรส บิดา มารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และกฎหมายการสืบมรดก ให้ทราบถึงบทบัญญัติทั่วไป  
สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีการจัดและปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผู้รับ อายุความ  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 

Family law concerning marriage, parents with children and alimony under  
the Civil and Commercial Code 5 and Succession law. To be aware of the general provision, 
the right entitled to inherit the estate, the will, heritage division, period of prescription under 
the Civil and Commercial Code 6 

 
POS3504  กฎหมายแรงงาน            3(3-0-6) 
   Labor Law 

หลักการทั่วไปของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย 
หลักกฎหมายแรงงานประเทศไทยในปัจจุบันในเรื่องความคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน  
การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว  ตลอดจนแนวทางในการพิจารณาและตีความปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงาน 

General principles of labor law.  The history of labor legislation in Thailand. 
Labor law that protects workers in the country Labor recruitment and employment of 
foreigners; including approaches, and interpretation of problems related to labor 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3505 กฎหมายลักษณะหนี้                                3(3-0-6)      

Law of Obligations 
ความหมายของกฎหมายลักษณะหนี้ ชนิดต่าง ๆ ของหนี้ บ่อเกิดแห่งหนี้ วัตถุแห่งหนี้  

การช าระหนี้ และผลธรรมดาแห่งหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 1 
หมวด 2 ส่วนที่ 1 ผลพิเศษแห่งหนี้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายคน โอนสิทธิเรียกร้องและความระงับหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 1 หมวด 2 
                The meaning of debt law the different types of debt, sources and objects of 
debt, repayment of the debt and the consequences of debt according to Civil and Commercial 
Code Description 2 Chapter 1 and 2 Part 1 of debt, debtor and group of creditors Suspension 
of the transfer of the rights and obligations under the Civil and Commercial Code 2 Chapter 1, 
part 2 
 
POS3601 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 1              3(3-0-6) 
         English for Political Science I 
  การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการอ่าน เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ 
ในการศึกษา เพ่ิมเติมความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
  This course is to develop English language for student by emphasizing on 
reading skills. To be able to learn more about the Political Science and effective communication 
 
POS3602 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ 2           3(3-0-6) 
   English for Political Science II 
   การพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการเขียนและไวยากรณ์ที่จ าเป็น  
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
  Developing English knowledge on grammar and writing skills in order to apply 
in practice for effective communication. 
 
POS3701 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์              1(90) 
  Preparation for Co-operative Education in Political Science 
  การจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนตามโครงการสหกิจศึกษาในด้าน 
การรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐศาสตร์  
ในสถานการณ์จริง 
  This course provides activities to prepare students for cooperative education 
program in order to succeed in career opportunity.  It focuses on the development of 
students regarding their knowledge, skills, attitudes, motivation, professional characteristics, 
observation and relevant practice of political science in a real situation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์                    6(450) 
  Co-operative Education in Political Science 
  โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์มุ่งฝึกงานทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหาร 
ในองค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหา การบริหารในองค์การ และการร่วมกิจกรรมทางการ
บริหารในองค์การ 
  This is a development program of cooperative education in the Political Science 
that aims for the training in the public sector that includes.  local governments as well as 
private enterprises, with emphasis on data collection, management analysis of the organization, 
planning to resolve the various issues, management of the organization, and administrative 
activities of the organization 
 
POS2801 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา       3(3-0-6) 

International Politics: Theories and Approaches  
พ้ืนฐานความเข้าใจอย่างครองคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีในสาขาความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ แนวทางการศึกษาและทฤษฎีที่ส าคัญ รวมทั้งข้อวิพากษ์โต้แย้งต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่าง 
แต่ละแนวทางการศึกษาและทฤษฎีเหล่านั้น  
  Comprehensive overview of theoretical development in International Relations; 
major approaches and as critical debates within and between each of them theories as well 
 
POS2802 การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20        3(3-0-6) 
  International Politics in the 19th and 20th Centuries 

ก าเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ การทูตและการสงคราม 
ระหว่างชาติมหาอ านาจและผลที่มีต่อวิวัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 
ลักษณะส าคัญของระเบียบระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน และการด าเนินงานของระเบียบระหว่างประเทศ 
นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามนโปเลียนจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นที่ส่งผลต่อการต่อสู้เพ่ืออ านาจและสันติภาพ  
การล่าอาณานิคม การต่อสู้เพ่ือเอกราช กับการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐ 
ในระบบระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงระบบระหว่างประเทศ   

Origins and development of the modern international system; great powers’ 
diplomacy and wars and their impacts on the evolution of international orders in the 19th 
and 20th century; major features of different international orders from the end of the 
Napoleonic War to the end of the Cold War, their operations and effects on the pursuit of 
power and peace; colonialism, the struggle for independence and the expansion of the 
international society; change of the states in the international system and change of the 
international system 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3803  การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่        3(3-0-6)  
  Thai Foreign Relations in Modern World Politics 

การปรับตัวด้านการเมืองและเศรษฐกิจของสยามสู่ระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ในศตวรรษ
ที่ 19 และ 20 ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของไทยกับชาติมหาอ านาจและผลกระทบต่อการเมืองภายใน
และการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
ประเด็นปัจจุบันด้านการต่างประเทศของไทย 

 Siam’s political and economic adjustments into the modern international system 
during the 19th and 20th centuries; Thailand’s foreign relations with major powers and their 
impacts on domestic politics and economic development; security and economic dimensions of 
relationships between Thailand and its neighboring countries; current issues in Thai foreign relations 
 
POS3804 เศรษฐกิจการเมืองโลก           3(3-0-6)
  Global Political Economy 

แนวคิดและทฤษฎีส าคัญในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโลก; พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมัยใหม่; สถาบันระหว่างประเทศที่วางกรอบก ากับการปฏิบัติในด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ; ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกของตัวแสดงต่าง ๆ เศรษฐกิจโลก ; ปัญหาและเรื่องที่เป็น
ประเด็นวาระระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

Major concepts and theories of Global Political Economy; development of the 
modern international economic system; international institutions governing international 
trade, international monetary system, foreign investment, and other issue areas; domestic 
and international factors shaping behavior and choices of different actors in the world 
economy; current issues and international agenda 
 
POS3805 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก         3(3-0-6) 

Southeast Asia in World Politics 
 ระเบี ยบระหว่างประเทศในภูมิภาคก่อนยุคอาณานิคม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในยุคจักรวรรดินิยม เส้นทางสู่การเป็นเอกราชที่แตกต่างกันและแบบแผนของการก่อรูปและจัดความสัมพันธ์
ของรัฐและสังคมของประเทศต่าง ๆ หลังได้รับเอกราช สงครามเย็นและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งเป็นฝักฝ่าย 
การเผชิญหน้า ความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองภายในและผู้น า  
คนส าคัญ ๆ กับพลังทางสังคมและข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสิทธิอ านาจในการปกครองและการพัฒนา
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

 International order in the region during the pre-colonization period; Southeast 
Asia in the age of imperialism; different trajectories of decolonization and various patterns of 
state and social formation after independence; the Cold War and its impact on alignments, 
confrontations, conflicts and wars within the region; interplay between domestic political 
regime and key leaders as well as social and transnational forces in shaping political 
authority and economic development of each country 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3806 กฎหมายระหว่างประเทศ           3(3-0-6)
  International Law 

 ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ; บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ; การรับรองรัฐและรัฐบาล; สิทธิและหน้าที่ของรัฐ; ดินแดนและเขตแดน; 
อ านาจบงการทางกฎหมายของรัฐ; องค์การของรัฐในการติดต่อระหว่างประเทศ ; สนธิสัญญาและข้อตกลง
ระหว่างประเทศ; ความรับผิดชอบของรัฐ; ข้อพิพาท/กรณีพิพาทและการระงับ;  การใช้ก าลังของรัฐ สงคราม 
ความเป็นกลางและอาชญากรรมสงคราม; การก่อการร้ายและตัวประกัน; อาชญากรรมข้ามชาติ 

 History and sources of international law; roles of international law in international 
relations; recognition of states and governments, rights and obligations of states; territories 
and borders; state jurisdiction; organs of states and the conduct of foreign relations; treaties 
and international agreements; state responsibilities; disputes and settlement; use of force by 
states, war, neutrality and war crimes; terrorism and hostage; transnational organized crimes 
 
POS3807 นโยบายต่างประเทศวิเคราะห์          3(3-0-6) 
  Foreign Policy Analysis 

ปัญหาระดับการวิเคราะห์และหน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศ นโยบาย
ต่างประเทศในฐานะนโยบายสาธารณะ นโยบายต่างประเทศในบริบทของอนาธิปไตยและการขึ้นต่อกันของรัฐ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางส าหรับท าความเข้าใจการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศ กระบวนการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวโดยใช้
กรณีศึกษาเพ่ือการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ 

 Level-of-analysis and unit-of-analysis problems in foreign policy studies; foreign 
policy as public policy; foreign policy in light of international anarchy and interdependence 
in inter-state relations; concepts theories, and approaches to account for the conduct of 
foreign policy, decision-making process, and policy decisions; application of concepts and 
theories to analyze foreign policy through case studies 
 
POS3808 ภูมิภาคนิยมอาเซียน           3(3-0-6) 

ASEAN Regionalism 
  ก าเนิดและพัฒนาการของภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
บริบทระหว่างประเทศและการริเริ่มในภูมิภาคที่น าไปสู่การจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) จุดมุ่งหมาย โครงสร้างสถาบัน และบทบาทหน้าที่ การขยายตัวของอาเซียน ความแตกต่าง  
ในระหว่างประเทศสมาชิก ประเด็นปัจจุบันด้านการบูรณาการอาเซียนและบทเรียนเปรียบเทียบกับเส้นทาง 
สู่ภูมิภาคนิยมอ่ืน กรอบแนวคิดและทฤษฎีส าหรับอธิบายและท าความเข้าใจภูมิภาคนิยมอาเซียน 
  Origins and development of regionalism in Southeast Asia after World War II; 
international context and regional initiatives leading to the establishment of the Association 
of Southeast Asian Nations ( ASEAN) ; purposes, institutional architectures and functions; 
ASEAN expansion; intra-ASEAN differences; current issues facing ASEAN integration and lessons 
learned compared with other paths to regionalism; concepts and theories to explain and 
understand ASEAN regionalism 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3809 องค์การระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

International Organization  
องค์การระหว่างประเทศที่มีรัฐเป็นสมาชิกและองค์การข้ามชาติ ในฐานะตัวแสดง 

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ; กรอบความคิดส าหรับท าความเข้าใจการจัดโครงสร้าง ภารกิจและ 
การปฏิบัติงานขององค์การระหว่างประเทศ; จุดก าเนิด กฎเกณฑ์ บทบาท และพลวัตขององค์การสหประชาชาติ 
ในการเมืองโลก; หน่วยงานของสหประชาชาติกับบรรทัดฐานและวิถีปฏิบัติระหว่างประเทศ ; ข้อจ ากัด 
ผลกระทบ และแนวโน้มในอนาคต 

 Intergovernmental and transnational organizations as actors in international 
relations; conceptual frameworks to understand structures, functions and operations of 
international organizations; origins, rules, roles and dynamics of the United Nations in world 
politics; UN agencies and international norms and practices; their limitations, impacts and 
future trends 
 
POS3810 การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 

International Negotiation 
  กระบวนการเจรจาต่อรองกับการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศอ านาจ
และอิทธิพลในกระบวนการเจรจาต่อรองการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จและความล้มเหลว  
ในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Negotiation and bargaining process and international conflict management 
and resolution; power and influence in a negotiation and bargaining process; analyzing real 
cases in international relations to learn about factors contributing to success and failure in 
international negotiation 
 
POS3811 ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่         3(3-0-6) 

Violence in Modern World Politics 
  ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่ทั้ งในด้านปรากฏการณ์ความรุนแรงและสาเหตุ 
อันซับซ้อนของความรุนแรง ส ารวจความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมหนึ่งและในบริบท 
ของการเมืองโลกนับตั้งแต่สงครามโลกรั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน พัฒนาทักษะการวิเคราะห์โดยการศึกษาทฤษฎี  
ข้อถกเถียง และกรณีศึกษาต่าง ๆ เช่น ความรุนแรงทางตรงกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ข้อถกเถียง 
เรื่องสิทธิมนุษยชน ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์  ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและสังคม ความรุนแรงโดยรัฐ  
ความยุติธรรมและการสมานฉันท์ 
  Violence in modern world politics, including empirical phenomena and 
complex sources of violence; exploration of various forms of violence in a specific society 
and within the global context from World War II to the present time; developing analytical 
skills through theories, debates, and case studies, covering such issues as physical violence 
vs. structural violence, human rights debates, ethnic conflict, social and economic conflict, 
state violence, justice and reconciliation 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3812 การเมืองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

Politics of International Economic Relations 
  โครงสร้างอ านาจ ความคิด สถาบัน และอุดมการณ์ที่ก าหนดความสัมพันธ์ และการ 
จัดระเบียบความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับ โลกและระดับภูมิภาค ประเด็นปัญหา 
ในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ  
ก าลังพัฒนา 
  Structures of power, ideas, institutions, and ideologies shaping economic 
relationships among states and the organizing of global and regional economic governance; 
problems and issues in the economic relations among the developed countries and 
between the developed countries and developing countries 
 
POS3813 ประเด็นปัญหาความม่ันคงในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา       3(3-0-6) 

Regional Security Issues in Developing Countries 
  ปัญหาและภัยคุกคามต่อความมั่นคงในประเทศก าลังพัฒนา ทั้งภายในและภายนอก  
ทั้งที่เป็นมิติด้านการทหาร การเมือง การก่อการร้าย ชนชาติ/เชื้อชาตินิยม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
การแย่งชิงทรัพยากร ความมั่นคงมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค และการแทรกแซงของ
มหาอ านาจ และองค์การระหว่างประเทศ 

  Studying security problems and threats, both internal and external, in developing 
countries, emanating from the military, domestic politics, terrorism, ethno-nationalism, 
economic changes, clashes over resources, human security, international conflicts within the 
region, and foreign interventions by major power and international organizations 
 
POS3814 ยุทธศาสตร์ศึกษา           3(3-0-6)  
 Strategic Studies 
  ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และแบบแผนการท าสงครามประเภทต่าง ๆ  
โดยเน้นในกรอบเวลาของศตวรรษท่ี 20 ถึงปัจจุบัน พัฒนาการทางเทคโนโลยีและผลกระทบ 
  Studying strategic issues and problems as well as different patterns of 
warfare, emphasizing the twentieth-century until the present timeframe; technological 
development and its impact 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS3815 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6) 

Foreign Policies of Southeast Asian States 
  ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้ภายหลังจากได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน
กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ประเด็นความร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 
  Internal and external factors shaping foreign policies of Southeast Asian countries; 
interaction and relations among them since their independence; foreign policy decision-
making process of each country; regional institutions for cooperation; relationships with 
major powers and their impacts on regional security and stability; current issues and future trends 
 
POS3816 อาเซียนในการเมืองโลก           3(3-0-6) 

ASEAN in World Politics 
  จุดก าเนิดและพัฒนาการของภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
สถาบัน และบทบาทหน้าที่ การขยายตัวของอาเซียน บทบาทของอาเซียนในความขัดแย้งและสงคราม 
ในภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ ค.ศ. 1967 เสาหลักและเส้นทางสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ประเด็นปัญหาของ การบูรณาการอาเซียน กรอบแนวคิดและทฤษฎีส าหรับอธิบายภูมิภาคนิยมอาเซียน 
รวมทั้งความส าเร็จและข้อจ ากัดของบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 
  Origins and development of regionalism in Southeast Asia, purposes, institutional 
architectures, and functions; ASEAN roles in regional conflicts, wars and international relations 
since 1967; pillars of and pathways towards ASEAN community; current issues facing ASEAN 
integration; concepts and theories to explain ASEAN regionalism as well as successes and 
limitations of ASEAN in the world arena 
 
POS3817 ภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียน           3(3-0-6)  
 ASEAN in Geopolitics 
  มุมมองและทฤษฎีด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเกี่ยวกับการสร้างความหมาย
ให้แก่ผืนแผ่นดินและพ้ืนที่ในการเมืองโลก ทั้งในเชิงความมั่นคงและความมั่งคั่ง อันตรายและโอกาส  
การผนึกรวมและการแบ่งแยก ภูมิรัฐศาสตร์กับจักรวรรดินิยม วิธีคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ 
โดยใช้อาณาบริเวณและพ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการแข่งขันเพ่ืออ านาจวิธีคิดต่อผืนแผ่นดินใน เชิงภูมิรัฐศาสตร์
เปรียบเทียบกับเชิงการเมืองสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนตัวของภูมิรัฐศาสตร์ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้าย  
และการช่วงชิงทรัพยากร 
  Geopolitical perspectives and theories, both classical and contemporary, 
pertaining to the construction of meanings over territories and spaces in terms of security 
and wealth, danger and opportunities, inclusion and exclusion in world politics; geopolitics 
and imperialism; geopolitical thinking, territorial-based strategic planning and the struggle for 
power; the meaning of territories from a geopolitical perspective in comparison with that from  
a view of eco-polities, revival of geopolitics in the age of wars on terrorism and resource wars 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                    น(บ-ป-อ) 
POS3818 ความม่ันคงในการเมืองโลก          3(3-0-6) 

Security in World Politics 
  แนวคิดทฤษฎี แนวทางการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างและภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศ กระบวนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงในยุคสงครามเย็น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
เกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศและข้ามชาติและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการศึกษาความมั่นคง 
แนวคิดและการศึกษาความมั่นคงแนวใหม่ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 
  Theoretical concepts, approaches and problems of international security and 
threats; traditional security paradigm during the Cold War; changes in international and 
transnational security environments and paradigm shift in security studies; non-traditional 
security studies current security issues in world politics and their future trends 
 
POS4819 การเมืองการปกครองของจีน          3(3-0-6) 

Chinese Government and Politics 
  พ้ืนฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ยุคสาธารณรัฐและคอมมิวนิสต์  
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ผู้น า กับกระบวนการทางการเมืองและการก าหนดนโยบาย สถาบันทางการเมือง  
การปกครองประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองจีนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Historical background of the Chinese empire/state since ancient time; domestic 
political changes and transformations from absolutism to republic and from republic to the 
communist state; the Chinese Communist Party, political leaders, political and policy-making 
processes; major political institutions; current issues in Chinese politics and future trends 
 
POS4820 นโยบายต่างประเทศของจีน          3(3-0-6) 

Chinese Foreign Policy 
  ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศจีน ความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอ านาจนอกภูมิภาค  
และผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย ประเด็นปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้ม  
ในอนาคต 
  Internal and external factors shaping foreign policy of China; China’s relations 
and interaction with others countries in East and Southeast Asia; foreign policy decision-
making process; China’s relationships with major powers outside the region and their impact 
on Asian security and stability; current issues and future trends 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS4821 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา         3(3-0-6) 

United States Foreign Policy 
  แหล่งที่มีกระบวนการ ปัจจัยก าหนด และแนวทางการด าเนินนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงในนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคต่าง ๆ 
ในช่วงระยะเวลาระหว่างและหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกากับระเบียบโลก สหรัฐอเมริกากับ
ประเด็นปัญหาระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
  Sources, decision-making processes, determining factors, and policy approaches  
of US foreign policy since World War II; continuities and changes in U. S.  foreign policy 
towards different regions during and after the Cold War; the U.S. and world order, the U.S. 
and current international issues and global agendas; theories and approaches explaining U.S. 
foreign policy 
 
POS4822 ภูมิภาคนิยมและการอภิวัตน์เป็นภูมิภาคเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

Regionalism and Regionalization in Comparative Perspective 
  กระบวนการและพลวัตที่ส่งผลต่อเส้นทางการพัฒนาภูมิภาคนิยมที่แตกต่างกันในภูมิภาค 
ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น กรณีศึกษาคัดสรร และกรอบทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์จุดก าเนิด 
รูปแบบเชิงสถาบัน การด าเนินงานและผลกระทบของภูมิภาคนิยม รวมทั้งการต่อต้านภูมิภาคนิยม 
กระบวนการอภิวัตน์เป็นภูมิภาคในเศรษฐกิจการเมืองโลกและความสัมพันธ์ของกระบวนการดังกล่าว  
ที่มีต่อพลวัตการเปิดเสรีภาพการค้า การลงทุน และการเงิน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และกระบวนการอ่ืน ๆ 
ของโลกาภิวัตน์ 
  Processes and dynamics shaping trajectories of regionalism in different regions 
before and after the end of the Cold War; selective case-studies and theoretical frameworks 
for analyzing origins, institutional forms, operations and the impact of regionalism as well as 
resistance; processes of regionalization in world political economy and their relations to 
underlying dynamics of free trade, investment and financial liberalization, labor migration 
and other processed of globalization 
 
POS4823 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 

International Conflict 
  กรอบแนวคิดเพ่ือความเข้าใจจุดก าเนิน โครงสร้าง กระบวนการ และพลวัตของความขัดแย้ง
ในการเมืองโลก ประเภทและองค์ประกอบของความขัดแย้ง ความคิด วิธีการ กระบวนการ และผู้กระท าการ  
ในการจัดการความขัดแย้ง เงื่อนไขความส าเร็จและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  Conceptual frameworks to account for origins, structures, processed, and 
dynamics of conflict in world politics; types of conflict and their components; ideas, means, 
processed and agencies in conflict management; conditions of success and hindrances in 
peaceful conflict resolution 
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา                  น(บ-ป-อ) 
POS4824 เศรษฐกิจการเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน          3(3-0-6) 

Global Political Economy in Everyday Life 
  แนวคิด “การเมืองในชีวิตประจ าวัน” มาวิเคราะห์โครงสร้างอ านาจและการต่อต้าน ความคิด 
สถาบัน และอุดมการณ์ท่ีก าหนดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก มุมมองเชิงวิพากษ์ต่อประเด็นและกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การเงิน การบริโภค การพัฒนา สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง ทรัพย์สินทางปัญญา 
การเคลื่อนไหวทางการเมือง และประชาสังคมระดับโลกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและวางระเบียบกฎเกณฑ์
เศรษฐกิจโลกโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองเชิงวิพากษ์ 
  The concepts of “everyday politics” to analyze structures of power and 
resistance, ideas, institutions, and ideologies shaping the global transformation; a critical 
look at issues and processes of trade, investment, finance, consumption, development, 
environment, risk, intellectual property, political activism, and the global civil society central 
to the working and regulation of the global economy through political economy and critical 
political economy approaches 



 
 

 

59 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

PPS1102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                  

PPS1103 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น              
    

PPS1104 การปกครองเปรียบเทียบ              
    

PPS1106 กฎหมายอาญา 1              
    

PPS1107 รัฐศาสตร์เบื้องต้น              
    

PPS1108 การเมืองการปกครองไทย                  

PPS2107 รัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมือง                  

PPS2108 เศรษฐศาสตร์การเมือง                  

PPS2109 กฎหมายปกครอง                  

PPS3111 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์เบื้องต้น                  

POS1201 จริยธรรมและธรรมาภบิาลทางการเมือง                  

POS1202 ปรัชญาการเมือง                  

POS1203 กฎหมายอาญา 2                  

POS2204 สัมมนาทางด้านรัฐศาสตร ์                  

POS2205 ระบบพรรคการเมือง                  

POS2206 นโยบายสาธารณะและการวางแผน                  

POS2208  การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 
             ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

                 



 
 

 

60 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

POS2210 กฎหมายลักษณะพยาน                  

POS2211 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์          0        

POS2801 การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและ 
              แนวทางการศึกษา                  

POS2802 การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษท่ี   
              19 และ 20                  

POS3211 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ  
              การเมืองกลุ่มประเทศอาเซียน                  

POS3213 การสืบสวนสอบสวนคดีทางอาญา                  

POS3215 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                  

POS3216 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                  

POS3217 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ              
    

POS3301 การเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา                  

POS3303 มติมหาชนกับประชาธปิไตย                  

POS3304 หลักสิทธิมนุษยชน                  

POS3305 หลักการจดัการมวลชน                  

POS3306 การเมืองในประชาคมอาเซียน                  

POS3401 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์                  

POS3402 การบริหารงานคลังและงบประมาณ                  



 
 

 

61 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

POS3403 การพัฒนาระบบราชการ                  

POS3404 การบริหารการพัฒนา                  

POS3405 การบริหารภาครัฐแนวใหม่                  

POS3406 การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                  

POS3407 แนวคิดทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น                  

POS3408 การบริหารงานส่วนท้องถิ่น                  

POS3409 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น                  

POS3410 นโยบายสาธารณะส่วนท้องถิ่น                  

POS3411 สังคมวิทยาการเมืองในการปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่น                  

POS3412 การจัดการวิสาหกจิชุมชน                  

POS3413 การบริหารเชิงกลยุทธ์                  

POS3501 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา     
 

 
           

POS3502 กฎหมายอาญา 3      
 

 
           

POS3503 กฎหมายครอบครัวและมรดก     
 

 
           

POS3504 กฎหมายแรงงาน     
 

 
           

POS3505 กฎหมายลักษณะหนี ้     
 

 
           

POS3601 ภาษาอังกฤษส าหรับรฐัศาสตร์ 1                  



 
 

 

62 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

POS3602 ภาษาอังกฤษส าหรับรฐัศาสตร์ 2                  

POS3701 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร ์                  

POS3803 การต่างประเทศของไทยในการเมือง 
             โลกสมัยใหม ่                  

POS3804 เศรษฐกิจการเมืองโลก                  

POS3805 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก          0   0     

POS3806 กฎหมายระหว่างประเทศ                  

POS3807 นโยบายต่างประเทศวเิคราะห ์                  

POS3808 ภูมิภาคนิยมอาเซยีน                  

POS3809 องค์การระหว่างประเทศ                  

POS3810 การเจรจาต่อรองระหวา่งประเทศ        
 

    
 

    

POS3811 ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม ่      0  
 

    
 

    

POS3812 การเมืองในความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ 
             ระหว่างประเทศ        

 
    

 
    

POS3813 ประเด็นปัญหาความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
              ก าลังพัฒนา                  

POS3814 ยุทธศาสตร์ศึกษา                  

POS3815 นโยบายตา่งประเทศของกลุ่มประเทศ 
              ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ 

                 



 
 

 

63 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

คุณลักษณะบัณฑิต 
 
 

 
รายวิชา 

คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

POS3816 อาเซียนในการเมืองโลก                  

POS3817 ภูมิรัฐศาสตร์ในอาเซียน                   

POS3818 ความมั่นคงในการเมืองโลก                  

POS4701 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร ์                  

POS4819 การเมืองการปกครองของจีน                  

POS4820 นโยบายตา่งประเทศของจีน                  

POS4821 นโยบายตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา                  

POS4822 ภูมิภาคนิยมและการอภิวัตน์เป็นภูมภิาค 
              เปรียบเทยีบ                  

POS4823 ความขัดแย้งระหว่างประเทศ                  

POS4824 เศรษฐกิจการเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน                  

PAD4907 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทาง 
             สังคมศาสตร ์                  

 
 




