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วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
:
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ

:

25500221105332
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและ
กระบวนการยุติธรรม
Bachelor of Public Administration Program in Police Management
and Criminal Justice

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อย่อ (ไทย)
: รป.บ (การบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal
Justice)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.P.A. (Police Management and Criminal Justice)

ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ความรู้คู่คุณธรรม สู่การพัฒนานักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่
ความสาคัญ
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรมที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในกระบวน
การยุติธรรม สามารถขับเคลื่อนนโยบายดานความมั่นคง ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของ
ประชาชน ปูองกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความ
ยุติธรรม ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความมั่นคงของพื้นที่

ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่สาคัญของประเทศไทย สอดคล้องกับความต้องการ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือทางวิชาการที่สาคัญ รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สาคัญ อาทิเช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น อีกทั้งยัง สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามยุทธศาสตร์
ที่สาคัญของประเทศ อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 เป็นต้น
ทั้งนี้ หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้มาใช้ในการ สรางโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคมในการอานวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ปองกันและควบคุม
อาชญากรรม บาบัดแกไขฟนฟูผูกระทาผิด รวมทั้ง พัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมายอยางมีเอกภาพทั น
ต่อสภาวการณปัจจุบัน โดยยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชน
วัตถุประสงค์หลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. รอบรู้ในองค์ความรู้ของศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นการบริหารงานตารวจและ
กระบวนการยุติธรรม
2. บูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางสถิติอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยเฉพาะการ แก้ไขปัญหาความมั่นคงของพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
3. มีคุณธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม เคารพกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ เพื่อดารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมภายใต้ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. รู้จักปรับตัว เข้ากับสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อของสังคม
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
วิชาเฉพาะด้าน
วิชาแกน 39 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6

129 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
กลุ่มการใช้ภาษา
9 หน่วยกิต
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
กลุ่มบูรณาการ
9 หน่วยกิต
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชา
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
หมายเหตุ : กรณีที่เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเป็นวิชาบังคับเลือกแล้ว สามารถเลือก
รายวิชาที่เหลือเป็นวิชาเลือกได้
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต จะต้องมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุ่มภาษาและกลุ่มบูรณาการ
เลือกจากรายวิชากลุ่มการใช้ภาษา
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
เลือกจากรายวิชากลุ่มบูรณาการ
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
0000166 ไฟฟูากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
93 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน
33 หน่วยกิต
1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Information System for Public Administration
1502121 นโยบายสาธารณะ และการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
1502131 การบริหารทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Management
1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
1502142 กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Laws
1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitution Principles and Political Institutions
1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organizations and Organizational Management System
1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Public Administration
1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting Administration
1502252 เ ศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Economics for Public Administration
1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology of Public Administration
วิชาแกน 39 หน่วยกิต
1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Ethics in Justice Administration
1502243 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law

1502311 การบริหารงานตารวจสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Police Administration
1502321 อาชญากรรมพิเศษ
3(3-0-6)
Special Crime
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Human Rights and Justice
1502342 การสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Investigation
1502343 นิติวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Forensic Science
1502344 ยุติธรรมชุมชน
3(2-2-5)
Community Justice
1502411 สัมมนาการบริหารงาน ตารวจและกระบวนการยุติธรรม
3(2-2-5)
Seminar in Justice Administration
1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
Comparative Justice
1502442 การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
3(3-0-6)
และครอบครัว
Juvenile Delinquency and Juvenile andFamily Case Procedure
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Psychology in Justice
1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Technology Crime Suppression
1502314 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Development Strategies
1502331 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริหารงานตารวจและ
3(3-0-6)
กระบวนการยุติธรรม
English for Police Administration and Criminal Justice
1502345 การบริหาร พื้นทีค่ วามมั่นคง
3(3-0-6)
Security Administration

1502346 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 1
1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการปกครอง
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Administration and Governance
1502351 สถิติประยุกต์สาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Applied Statistics for Administrators
1502412 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน
3(2-2-5)
Communication Techniques for Working
1502413 การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
3(3-0-6)
Communication for Peace
1502421 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
1502431 เทคนิคการปูองกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ
3(2-2-5)
Self-Defense Techniques and Tactical Weapons
1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Justice Administration Officers
1502443 เหยื่อวิทยา
3(3-0-6)
Victimology
1502444 กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 2
1502446 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
1502448 การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน
3(3-0-6)
Politics and Security in ASEAN
วิชาประสบการณ์เชิงปฏิบัติ
6 หน่วยกิต
1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
Cooperative Education

หรือ
1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Experience
1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-9-0)
Seminar in Professional Experience
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
กาหนดให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้
รายวิชา
ดังกล่าว ต้องเป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นับถึงวันที่ขอโอน

คาอธิบายรายวิชา
0000111 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6)
Thai for Higher Education
การใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฟังบรรยายทางวิชาการ จับใจความ สรุป
ความ และนาเสนอด้วยการพูดหรือเขียน ศึกษาค้นคว้าความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
และมารยาทในการสื่อสาร
Thai language used in studying at higher education level, listening to
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations. A search
for knowledge from reading publications and electronic media, analysis and synthesis of
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with
ethics and codes of conduct in communications
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Basic English in Daily Life
ฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นการฟัง พูด เพื่อการสื่อสาร
Listening, speaking, reading and writing skills in English in different situations
with an emphasis on listening and speaking communication skills

0000122 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Read and Write in Basic English
หลักการ กลวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านและเขียนประโยคและข้อความสั้น ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-on
practice in reading and writing sentences and short passages for communication in daily life
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
3(3-0-6)
Burmese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาพม่าเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยฝึกการ
ฟังและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพม่า
A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and
cultural context
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเวียดนามเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยฝึก
การฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม
A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese social
and cultural context
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟัง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and
cultural context

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3(3-0-6)
Japanese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุนเบื้องต้นในชีวิตประจาวัน โดยฝึกฟังและ
พูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน
A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and
cultural context
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Language and Culture
คาศัพท์ ระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยฝึกการ
ฟัง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน
A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and
cultural context
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู
3(3-0-6)
Malay Language and Culture
ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การเรียนรู้ประเพณี ศิลปะ
โลกทัศน์ วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู
Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication. Learning
about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays
0000161 คุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Quality of Life
ความรู้พื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical,
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and
state welfares and information technology that have impacts on development of the
quality of life

0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Environment and Lifestyle
ปัญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และ
ภัยพิบัติ จิตสานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม และใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหา
Problems, impacts of changes in natural resources, environment and ecology
as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying knowledge
and information technology in keeping the equilibrium of the environment and
innovative solutions of the problems
0000163 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
ภูมิรัฐศาสตร์ ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ความเป็นมา อัตลักษณ์ความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสาคัญ ปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอก
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอาเซียน
Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion Principles for Life Development
วิเคราะห์หลักปรัชญาและศาสนาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม
ด้วยการเรียนรู้เข้าใจมีความคิดเป็นเหตุเป็นผล ตามทฤษฎีสาคัญทางปรัชญา เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม
คาสอนสาคัญทางศาสนา มนุษย์กับโลก มนุษย์กับมนุษย์และคุณค่าต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์
Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide the development
of persons and society by learning, understanding and thinking rationally in accordance with the
philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, man and the world, relationship between
man and man including the values in human life

0000165 ชมศิลป์ ดูหนัง ฟังเพลง
2(2-0-4)
Audio and Visual Art Appreciation
สร้างเสริมรสนิยมในการเข้าถึงงานทัศนศิลป์ ดนตรี และภาพยนตร์อย่างรู้เท่าทัน ตระหนัก
ในคุณค่า สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ
Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, movies.
Recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and making critics as quality
consumers or advocates

0000166 ไฟฟ้ากับชีวิต
2(2-0-4)
Electricity and Life
การใช้ไฟฟูาในชีวิตประจาวัน ความต้องการใช้ไฟฟูาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟูาต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างค่าไฟฟูา รูปแบบการผลิตไฟฟูา และการคานวณค่าไฟฟูา
ในบ้านเรือน การประหยัดไฟฟูาในระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใช้ไฟฟูาในชีวิตประจาวัน
Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in the
country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life
0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม
3(3-0-6)
Food for Life and Beauty
อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ความต้องการอาหารของร่างกาย คุณภาพชีวิตกับ
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑ์สาหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหารและ
การคุ้มครองผู้บริโภค แนวโน้มของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพและความงามในปัจจุบัน
Food and nutritional values for bodily needs, quality of life and food
consumption, food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, types
and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty, technologies in
production and packaging of food for health and beauty, food labeling, food laws, consumer
protection, current market trends of food supplements for health and beauty
0000168 การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ฝึกอ่านจากบทความ บทประพันธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความสนใจ แล้วนาเสนอข้อสรุปใจความสาคัญจากสิ่งที่อ่าน และนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed media and
electronic media according to the choice of interest and present the key conclusions from the
reading texts, and the knowledge acquired from such reading applied for use in everyday life

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Sports and Recreation for Health
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีในการ
เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสร้างเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝึกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเป็นผู้มีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้าใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผู้เล่น ผู้ดู นาไป
ประยุกต์ใช้กับกติกาของสังคม
Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and
attitudes in sports or exercise. Fitness and recreation, enhance the physical fitness test.
Practicing sports or recreational interest in order to develop a healthy and great
personalities. Sportsmanship respect abide by the rules and etiquette of players applied
to the rules of society
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Social Sustainability and Sufficiency Economy
ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดาเนินชีวิต
ทักษะภาวะผู้นา ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ความเป็นผู้ประกอบการ การประยุกต์และการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้สังคมวิพากษ์เชิงบวก
Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, global
way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community economy
and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle, leadership skills,
creative thinking, entrepreneurship and adaptation in the context of a global society.
Case studies of the community economy using social critique positively
0000262 ทักษิณศึกษา
3(2-2-5)
Southern Thai Studies
อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต้ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งสร้างสรรค์ในภาคใต้ และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภาคใต้กับภูมิภาคอาเซียน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thailand history, archeology, ways of
life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in the South and cultural
relations with the ASEAN region based on the information compiled by the Folklore Museum of the
Institute for Southern Thai Studies, College of Local Wisdom and local learning resources

0000263 วิถีชุมชนท้องถิ่น
3(1-6-2)
Local Community Ways
ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ กลไก
การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทจาเพาะของแต่ละชุมชน
ที่นาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
Community and community rights, integrative learning on local community in the
South. Adjustment mechanism in harmony with changes in the physical, biological, economic,
social and cultural dimensions of the community. The application of the sufficient economy
consistent with the specific context of each community which leads to sustainable development
0000264 เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
2(2-0-4)
Economics and Management
ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ในการดาเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเสี่ยง
การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ
การจัดการความหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม
Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, risk
management, time management, finance and savings, investment, household accounting,
personality management, diversity management, application of information technology,
ethics and social responsibility
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
Food and Energy Security for Quality of Life
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน
ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและ
พลังงาน รายได้หลัก ลดรายจ่าย รายได้เสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม
Development of quality of life, food and energy security at the household
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality
of life, food production system and alternative energy, safety food production,
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense
reduction, supplement income, recreation and social activities

0000266 เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2(2-0-4)
Creative Economy
บูรณาการแนวความคิดสร้างสรรค์กับการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าโดยเป็นพื้นฐานการคิดที่จะ
สามารถนามาซึ่งการทาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์
Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can
bring about creative businesses
0000267 ทัศนศิลป์และสังคีตวิจักษ์
2(2-0-4)
Visual Art and Music Appreciation
ความซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของทัศนศิลป์กับดนตรีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music that
can be used to design and improve the quality of life
0000268 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Governance
วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององค์กรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปัญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย
Thailand’s political evolution from past to present, policy and planning
process, constitution, political parties and elections. Political role of government,
business and public sector organizations. Major problems of political and public
administration, as well as the political reform in Thailand

1502111 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ
3(3-0-6)
Information System for Public Administration
แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการ
บริหารองค์การ วิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การ
การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐสมัยใหม่
Concepts of Information; elements of information system; information system and
organizational administration; system analysis and design for an organization; decision making
on information system for organizational administration; and information system for new
public management
1502121 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
กระบวนการระบุปัญหา การวิเคราะห์ทางเลือก การกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล
นโยบาย ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับแผนและรูปแบบการวางแผนแบบต่าง ๆ นโยบายสาธารณะกับการ
กาหนดแผนการพัฒนาประเทศ
Concepts of public policy; model for public policy analysis; public policy
process: identifying problems, choice analysis, policy setting, policy implementation, and
policy evaluation; relationship between policy and planning; and public policy and national
development plan setting
1502131 การบริหารทุนมนุษย์
3(3-0-6)
Human Capital Management
หลักการและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานทุนมนุษย์ขององค์กร กระบวนการบริหารทุนมนุษย์ แนวโน้มการบริหารทุนมนุษย์และการเพิ่ม
มูลค่าทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสาเร็จในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
Principles and theories of human resource management (HRM) ; modern point
of view towards HRM as human capital management; human capital management process;
trends of human capital management and human capital’s value creation for empowering
modern organizations; case studies of successful organizations in human resource
management

1502141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
แนวคิด ขอบข่ายและกระบวนการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและแนวการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับองค์การภาครัฐ รัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทยและแนวโน้มกระบวนการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต
Concepts, scopes, and process of Public Administration; New Public
Management (NPM); relationship between public organizations and study of public
organization; public administration in Thailand; and future trends of public administration
1502142 กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Laws
แนวคิดและหลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมาย ประเภทและขอบเขตของกฎหมาย แนวทาง
การศึกษากฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สาคัญของโลกและ
ระบบกฎหมายไทย หลักการและกลไกสาคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งพาณิชย์ และกฎหมายปกครอง
ศัพท์เฉพาะทางกฎหมายที่สาคัญ
Concepts and fundamentals of laws; category and scope of laws; study of
laws; relationship between laws and other sciences; important global legal systems and Thai
legal system; principles and mechanisms of criminal law, commercial law, and administrative
law; and law’s terminology
1502143 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitution Principles and Political Institutions
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิวัฒนาการ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ
การจัดทารัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองภายใต้
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไทย และการศึกษารัฐธรรมนูญเชิงเปรียบเทียบ
Concepts and theories of constitution; evolution, meaning, and category of
constitutions; constitution drafting; relationship between authorities and roles of political
institutions under the provisions of Thai constitution; and comparative constitutional studies

1502211 องค์การและระบบบริหารองค์กรภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organizations and Organizational Management System
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการบริหารองค์การ การวิเคราะห์และการออกแบบองค์การ
กระบวนการบริหารองค์การ พฤติกรรมองค์การ การพัฒนาองค์การและองค์การกับการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการบริหารองค์กรภาครัฐ
Concepts of organization and organizational management; organizational
analysis and design; organizational management process; organizational behavior;
organizational development; organization and change management; and case studies of
public organizational management
1502212 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
Criminal Justice Administration
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและระบบงานยุติธรรม โครงสร้างและระบบ
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกาหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับยุติธรรมทาง
อาญา การประสานและความร่วมมือระหว่างข่ายงานในกระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารงานยุติธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และการศึกษากระบวนยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ
Concepts and theories of criminal justice administration and justice system;
structure and system of criminal justice administration; policy making and legal measures
related to criminal justice; coordination and cooperation between justice networks; function,
inspection, and evaluation in justice administration; public participation in criminal justice
administration; and comparative criminal justice studies
1502221 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(3-0-6)
Criminology and Penology
ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา สานักคิดทางอาชญาวิทยาและทฤษฎีทางอาชญา
วิทยา สาเหตุของอาชญากรรม การปูองกันและควบคุมอาชญากรรม แนวโน้มอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ปรัชญาของการลงโทษผู้กระทาผิด ทฤษฏีทัณฑวิทยาและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด การปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดโดยใช้เรือนจาและการใช้มาตรการอื่นแทนโทษจาคุก
Definitions and scopes of criminology; schools of criminology and criminology
theories; causes of crimes; crime prevention and control; future trends of crimes;
philosophies of penalties for offenders; penology theories and rehabilitation of the
offenders; custodial and non-custodial treatments of the offenders

1502241 สัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
Seminar in Public Administration
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประเด็นร่วมสมัย
ของการบริหารงานภาครัฐสภาพ
ปัญหาและการพัฒนาด้านรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ นโยบายสาธารณะ การจัดการ
องค์การ การบริหารงานคลัง และงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์และนาข้อค้นพบจากการศึกษา
มาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์สอน
Seminar on the public administration topics such as contemporary issues of
public administration, problems and development of public administration, and discussion
about findings
1502242 จริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Ethics in Justice Administration
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารงานยุติธรรม ธรรมาภิบาลกับ
การบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม กรณีศึกษาปัญหาจริยธรรมทางการบริหารงานยุติธรรม
Concepts and theories of ethics; justice administration professional ethics;
good governance and police management and criminal justice; and case studies of moral
problems in justice administration
1502243 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หลักเกณฑ์การใช้อานาจปกครอง การบริการสาธารณะ ทรัพย์สินสาธารณะ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการ
กับรัฐตามกฎหมาย เครื่องมือปฏิบัติฝุายปกครอง หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ความรับผิดชอบของฝุายปกครอง การควบคุม การปฏิบัติหน้าที่
การจัดระเบียบและบทบาทของศาลปกครอง และคดีปกครอง
Background and concepts of administrative law; national government
organization; regulations on administrative authority implementation, public service, and
public property; relationship between administrative officials and state according to law;
administrative tools; regulations on procedures performed by administrative officials;
responsibilities of administration and control; procedures, organization, and roles of the
Administrative Court; and administrative cases

1502251 การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Finance and Budgeting Administration
แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายการบริหารการคลังและงบประมาณ บทบาทของภาครัฐใน
ระบบเศรษฐกิจ กระบวนการบริหารการคลังและงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ภาษีอากร หนี้สาธารณะ
นโยบายทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐ การลงทุนและการตลาดในภาครัฐ ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังและงบประมาณในภาครัฐ
Concepts, theories, and scopes of public finance and budgeting administration; roles of
public sectors in economic system; public finance and budgeting administration process; annual
government statement of expenditure, taxes, public debts, fiscal and budget policies of public sector,
investment and marketing of public sectors, and regulations and laws related to public finance and
budgeting administration

1502252 เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6)
Economics for Public Administration
แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การลงทุนการบริโภคและ
อรรถประโยชน์ปัจจัยการผลิต การแข่งขัน ของการ บริหารภาครัฐ การค้าระหว่างประเทศ บทบาทและการ
ดาเนินการของรัฐบาลความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ตลอดจน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ สารสนเทศทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
Economic concepts and theories in various economic system; investment,
consumption, and utilities; factors of production; competition of public administration;
international trade; the government’s roles and operation in maintaining economic fairness
and stability; governmental economic policies; governmental economic development
approaches; and economic information system and international economic relations
1502311 การบริหารงานตารวจสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Police Management
แนวคิดและทฤษฎีในการบริหารงานตารวจสมัยใหม่ การจัดระเบียบบริหารภายในองค์กร
การ
บริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงบประมาณและนโยบายในการบริหารงาน บทบาทของตารวจกับการมี
ส่วนร่วมต่อชุมชน เปรียบเทียบการบริหารงานตารวจในและต่างประเทศ และสามารถนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Concepts and theories of modern police management;police organization
management; roles of police and public participation; comparison of domestic and
international police management; technologies and innovations in practice under the
context of social changes

1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Psychology in Justice
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้กระทาผิด จิตวิทยาสังคม
และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม จิตวิทยาการให้คาปรึกษา การฟื้นฟู
เยียวยาและประเมินความช่วยเหลือต่อเหยื่ออาชญากรรม การนาหลักจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
Psychology concepts and theories; psychology factor analysis of offenders;
social psychology; social psychology’s research methodology and justice; counseling
psychology; rehabilitation of the victims of crime; and applying psychology in justice
1502313 การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Technology Crime Suppression
ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายมาตรการภาครัฐ การสืบสวน
สอบสวนการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การปรับประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานรัฐในกระบวนการยุติธรรม
Fundamental knowledge about technology crime; public policies related to
technology crime; technology crime investigation; compliance with the Criminal Procedure
Code and other regulations related to practice technologies for suppressing crimes and
technology crimes; and technologies applied for crime prevention and suppression by
governmental agencies in criminal justices
1502314 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
หลักการและแนวคิดของการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์การ วิธีการจัดการ
ที่สามารถรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาไปสู่องค์การแห่งคุณภาพ และศึกษากรณีศึกษา
Principles and concepts of organizational innovation and change management;
methods for dealing with internal and external organizational changes; techniques and decision
making for transforming to an quality organization; and studying case studies

1502321 อาชญากรรมพิเศษ
3(3-0-6)
Special Crime
ความหมาย ประเภท และลักษณะของอาชญากรรมพิเศษ สาเหตุปัจจัยและผลกระทบของ
อาชญากรรมพิเศษ ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและ
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบคดีอาชญากรรมพิเศษ
Definitions, category, and nature of special crime; factors and effects of
special crime; theories and laws on special crime prevention and suppression; and roles of
responsible organizations for special crime
1502322 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
Human Rights and Justice
แนวคิด ทฤษฎี พัฒนาการ และความสาคัญของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในกระบวนการยุติธรรม สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิผู้ต้องหา การพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประชาคมอาเซียนกับสิทธิมนุษยชน
Concepts, theories, development, and importance of human rights; rights and
liberties protection in justice; rights to access justice; rights of the accused; trails and human
rights; core international human rights treaties; and ASEAN community and human rights
1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
Organizational Development Strategies
แนวคิดการพัฒนาองค์การในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับ
องค์การ ยุทธศาสตร์และกระบวนการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารที่เน้นผลงาน การบริการ
สาธารณะเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารขององค์การ
Concepts of organizational development; institutional relations of management
system, organizational level, strategies and planning process, and strategic management;
performance-based management; qualitative public services; and environment and problems
analysis for finding a suitable measure for organizational management

1502331 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
English for Police Administration and Criminal Justice
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับการทางานในบริบทของงานตารวจและ
งานกระบวนการยุติธรรมที่ถูกหลักไวย ากรณ์และเหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์จริง โดยด้านการพูดและ
การฟังเน้นฝึกบทสนทนาในการทางานตารวจและงานกระบวนการยุติธรรม ด้านการอ่านเน้นฝึกอ่านบทความ
ด้านกฎหมาย งานตารวจและงานกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และด้านการเขียนเน้น
ฝึกทักษะการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทางาน
Developing English communication skills for working in the context of police
administration and criminal justice; speaking and listening skills focusing on practicing
ordinary dialogues in working under police administration and criminal justice’s environment;
reading skill focusing on practicing reading articles related to laws, police administration, and
criminal justice to learn related vocabularies; and writing skills focusing on practicing writing
official documents in English
1502341 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology for Public Administration
ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย หลักการและแนวคิดการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การกาหนดหัวข้อประเด็นปัญหาในการวิจัย ประเภทและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย
การเก็บข้อมูล สถิติเบื้องต้นและค่าทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียน
รายการอ้างอิง และระเบียบการปฏิบัติที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการวิจัย
Definition of research methodology; principles and concepts of quantitative
and qualitative research; choosing a research problem; research category and design;
research instrument design; data collection; Basic Statistics and data Statistics; data analysis ;
research report writing; bibliography writing; and research ethics in practice

1502342 การสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
Criminal Investigation
หลักการพื้นฐานการสืบสวนสอบสวน รูปแบบและการกระทาความผิดอาญา กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนและการสืบสวนสอบสวนสมัยใหม่ การประยุกต์เทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตรวจหาสาดับเหตุการณ์แวดล้อมการประกอบอาชญากรรม
Fundamentals of criminal investigation; forms of criminal offences;
investigation process of inquiry officials and modern investigation; applying scientific
techniques and technologies for investigation
1502343 นิติวิทยาศาสตร์
3(2-2-5)
Forensic Science
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การ
วิเคราะห์สาเหตุการตายทางนิติวิทยาศาสตร์ การเก็บรักษาพยานหลักฐาน การตรวจที่เกิดเหตุตามหลัก
นิติวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์สารเคมี
จากวัตถุระเบิด การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในชั้นศาล การพัฒนาประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติการเป็นพยานศาล
Fundamentals of forensic science; autopsy; identification; physiological analysis;
evidence preservation; crime scene investigation and forensic; new technologies and innovations in
forensic science; forensic chemistry; expert witnesses in court; and experiencing being an expert
witness in court
1502344 ยุติธรรมชุมชน
3(2-2-5)
Community Justice
ความหมาย ความสาคัญและความเป็นมาของยุติธรรมชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ยุติธรรมชุมชน รูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม บทบาทภารกิจของยุติธรรม
ชุมชน ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จของยุติธรรมชุมชน และการนายุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มาใช้ในสังคมไทย และลงชุมชนเพื่อศึกษากรณีศึกษา
Definitions, importance, background of community justice; concepts and
theories of community justice; models and methods of community participation in justice;
roles and duties of community justice; success factors of community justice; and community
justice and restorative justice in practice for the Thai society

1502345 การบริหารพื้นที่ความมั่นคง
3(3-0-6)
Security Management
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคง ปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการบริหาร
ความมั่นคง การบริหารความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป บุคคลสาคัญ ทรัพย์สิน และอาคาร
สถานที่ กลยุทธ์และมาตรการสาหรับรับมือการวางเพลิง การโจรกรรม ตลอดจนการก่อการร้าย นโยบายการ
บริหารความมั่นคงของประเทศไทย กรณีศึกษาแนวทางการบริหารความมั่นคงของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
Principles, concepts, and theories of security; significant problems and
obstacles in security administration; security and safety administration for general people,
very important persons, assets, and buildings; strategies and measures for dealing with arson,
banditry, and terrorism; Thailand’s security administration policy; case studies of security
administration in public and private organizations
1502346 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
ลักษณะของกฎหมายอาญา หลักทั่วไปแห่งกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความผิด ทฤษฎีว่า
ด้วยความรับผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ลักษณะของโทษ การกาหนดโทษ เหตุต่าง ๆ
อันกระทบกระเทือนถึงการลงโทษทางอาญา บทบัญญัติทั่วไปที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค 1
Nature of criminal law; general principles of criminal law; theories of offences;
theories of criminal liability; punishment; and provisions applicable to petty offences as
provided in the Criminal Code
1502347 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 1
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Principles of criminal procedure law according to the Criminal Procedure Code
and other related laws

1502348 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการปกครอง
3(3-0-6)
Concepts and Theories of Administration and Governance
แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาทางการบริหารและการปกครอง สภาพและเงื่อนไข ปัญหา
การวิเคราะห์และการตีความการบริหารและการปกครองไทยที่สอดรับกับนโยบายและสภาวการณ์ทางสังคม
การกาหนดนโยบายใน การบริหารและการปกครองของสังคมในระยะเปลี่ยนผ่าน รูปแบบของโครงสร้าง
ทางการบริหารและการปกครองของพื้นที่เมือง ชนบท และพื้นที่ชายแดนที่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่
Concepts, theories, and philosophies of administration and governance;
conditions and problems; Thai administration and governance analysis in relation to policies
and social conditions; dimension of administration and governance in the transitional period;
and forms of administration and governance structure in the urban, rural and border areas
affecting transition of the areas
1502351

สถิติประยุกต์สาหรับนักบริหาร
3(3-0-6)
Applied Statistics for Administrators
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ ตัวแปร ข้อมูลและมาตรการวัด สถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ การนาเสนอข้อมูล ค่ากลางและการกระจาย ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การ
แจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง สมการถดถอยเชิงเส้นตรง การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Basic concepts in statistics, variables, data and scales of measurement,
Descriptive Statistics and Analysis of Data, frequency distribution, data presentation, center
and variability, introduction to probability, binomial distribution, normal distribution,
sampling distribution, Simple Linear Regression Equation estimation, statistical hypothesis
testing data Statistics
1502411 สัมมนาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม
3(2-2-5)
Seminar in Police Management and Justice Administration
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางกระบวนการยุติธรรม นาเสนอรายงานและจัดทา
รายงานเป็นรูปเล่ม
Seminar on the topics related to justice administration, writing a report and
present the report in a seminar activit

1502412 เทคนิคการสื่อสารเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Communication Techniques for Working
การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารที่ใช้ในองค์กรและการปฏิบัติงานการอานวย
ความยุติธรรม ทักษะในการให้คาปรึกษา การแก้ไขปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างมิตรภาพที่ดีกับ
ชุมชนเพื่อการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Personality development and communication techniques for working in the
real workplace under justice administration context; counseling skill; miscommunication
problem-solving; techniques for building positive relationship with community for effective
network building
1502413

การสื่อสารเพื่อสันติภาพ
3(3-0-6)
Communication for Peace
แนวคิด และทฤษฎีด้านสื่อกับสันติภาพ สื่อและการสื่อสารในบริบทของความขัดแย้งและ
ความรุนแรงที่มาจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และปัจจัยทางพหุสังคมวัฒนธรรม บทบาทของสื่อและการสื่อสาร
เพื่อสร้างเอกภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนใน
การสื่อสารเพื่อสันติภาพ และกรณีศึกษาบทบาทของสื่อในกระบวนการสร้างสันติภาพและความมั่นคงจาก
ประเทศที่ประสบความสาเร็จ
Concepts and theories about media and peace; media and communication in
the context of conflict and violence caused by structural factors and multicultural social
factors; roles of media and communication in unity and security building in the area of the
southern border; roles of civil society and people in communication for peace; case studies
of media’s roles in peace and security process in successful countries
1502414 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
Cooperative Education
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตารวจ
และกระบวนการยุติธรรม ตามโครงการสหกิจศึกษา มีระยะเวลา 1 ภาคเรียน
Working in a public or private organization related to police management and
criminal justice according to cooperative education project in the period of 1 semester

1502415 ประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
Professional Experience
ฝึกปฏิบัติงานการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรมในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
Apprenticing in a public or private organization related to police management
and criminal justice in the total period at least 150 hours
1502416 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ 3(0-9-0)
Seminar in Professional Experience
สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์วิชาชีพด้านงานบริหารตารวจและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยใช้วิธีการทางการจัดการในการค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ จัดทารายงานและนาเสนอในรูปแบบการสัมมนา
Seminar on issues related to professional experience in police management and
criminal justice by conducting research, analyzing the data, writing a report, and presenting the
findings in a seminar
1502421 การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
หลักการ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม การบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การบริหารความเสี่ยง ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนามาใช้เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และศึกษาชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นกรณีศึกษา
Principles and concepts of sustainable development; the knowledge related
economic and social administration, good governance and corporate governance, human
resource management, risk management, and the philosophy of sufficiency economy; and
implementation of those knowledge for sustainable development
1502431 เทคนิคการป้องกันตัวและยุทธวิธีการใช้อาวุธ
3(2-2-5)
Self-Defense Techniques and Weapons Tactical
ความรู้และทักษะการปูองกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การปูองกันตัวกรณี
คนร้ายต่อสู้ด้วยมือเปล่า การเผชิญเหตุเบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ การรักษาความปลอดภัย
และการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีตามหลักสากล
Self-defense knowledge and skills, physical fitness conditioning, self-defense
against bare-handed villain, initial response, weapon laws, security and tactical firearms
according to international standards

1502432 นักบริหารงานยุติธรรมยุคใหม่ 3(3-0-6)
Modern Justice Administration Officers
ภาวะผู้นาในการบริหารงานยุติธรรม แนวทางการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในหน้าที่เพื่อการให้บริการอานวยความยุติธรรมแก่สังคม
และการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
Leadership in justice administration; measures for building positive organizational
culture; building positive attitudes toward jobs in justice administration; service mind building;
strengthening vision for change management
1502441 กระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ 3(3-0-6
)
Comparative Justice
โครงสร้างหน้าที่การจัดองค์กรทางยุติธรรม กระบวนการบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่าง
ๆ
การปูองกันและแก้ไขอาชญากรรมของประเทศต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบการอานวยความยุติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรมไทยกับกระบวนการยุติธรรมประเทศต่าง ๆ
Organizational structure of justice organizations and law enforcement process
in other countries; crime prevention and solving in other countries; study these topics in
comparative with Thai justice
1502442 การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 3(3-0-6)
Juvenile Delinquency and Juvenile and Family Case Procedure
ความหมาย สาเหตุ และการปูองกันการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน วิวัฒนาการของ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างประเทศ
Definitions, causes, and juvenile delinquency presentation; evolution of laws
and justice related to juvenile; intentions of the Juvenile and Family Court; juvenile and
family case procedure; and juvenile and family court in the other countries

1502443 เหยื่อวิทยา
3(3-0-6)
Victimology
ทฤษฎีในเรื่องเหยื่ออาชญากรรม รูปแบบเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไม่มีเหยื่อ เหยื่อ
จากความขัดแย้ง ผลกระทบที่มีต่อเหยื่ออาชญากรรม แนวทางช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิ
ของเหยื่อและบทบาทของเหยื่อในระบบงานยุติธรรม สื่อมวลชนกับเหยื่ออาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม
แบบสมานฉันท์กับเหยื่ออาชญากรรม ศึกษากรณีศึกษา
Theories of crime victims, types of crime victims, victimless crimes, victim of
conflict, impact of crime on victims, assistance guidelines for victims of crime, protection of
the rights of victims and the role of victims in the justice system, mass media and victims of
crime, restorative justice and victims of crime
1502444 กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
บุรพวิชา :
1502341 กฎหมายอาญา 1
หลักเกณฑ์ความผิดเฉพาะอย่าง
12 ลักษณะ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความ
สงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ
การแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับ
เสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 ถึง 12 ความผิด
ลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 3
12 specific offences: offences related to the security of the kingdom, to public
administration, to justice, to religion, to public peace and security, to counterfeiting and
alteration, to trade, to sexual offences, to offences against life and body, to offences against
liberty and reputation, and to offences against property as provided in Book 2, Title 1 to 12
of the Criminal Code
1502445 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 2
บุรพวิชา :
1502342กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายพิจารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) ให้ทราบ
ถึงกระบวนการดาเนินคดีอาญาศาลชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตามคาพิพากษา
Criminal procedure according to the Criminal Procedure Code (continued) for
understanding the criminal procedure in the Courts of First Instance, appeal and petition,
and enforcement of judgments

1502446 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการ
รับฟังและไม่รับฟังพยานหลักฐาน รวมทั้งหลักเรื่องพยานบอกเล่าและพยานความเห็น ข้อที่ศาลรู้เอง
ข้อสันนิษฐานและหน้าที่นาสืบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 5
Nature and principles of gathering evidence, both in civil and criminal cases
by the court; rules of admission and exclusion; rules on hearsay and opinion evidence;
judicial notice; and presumption and burden of proof as provided in the Civil Procedure
Code Division 1, Title 5 and the Criminal Procedure Code Division 5
1502447 การบริหารจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา ความขัดแย้ง และความรุนแรง องค์ประกอบและ
มิติของความขัดแย้ง ในระดับบุคคล ระดับองค์กรและระหว่างประเทศ ปัจจัยและเงื่อนไขของความขัดแย้ง
เครื่องมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา
ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัดการความขัดแย้งในมิติทางสังคมพหุวัฒนธรรม
Concepts and theories of peace studies, conflict and violence; elements and
dimensions of conflict; factors and conditions of conflict; tools for conflict analysis; strategies
and tactics for conflict management; and case studies of successful countries in conflict
management in the dimension of multicultural society
1502448 การเมืองและความมั่นคงในอาเซียน
3(3-0-6)
Politics and Security in ASEAN
ความเป็นมาและพัฒนาการประชาคมอาเซียน เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงใน
อาเซียน บริบททางด้านการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่
สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากความมั่นคงแห่งชาติ โดยส่งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปสู่ความยั่งยืนความมั่นคงไร้พรมแดน บทบาทขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่มี
ต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน
Background and development of the ASEAN Community; ASEAN PoliticalSecurity Community; political and security context in ASEAN country members; importance
problems, obstacles, and challenges related to new security factors being different from
national security affecting the transition of ASEAN Community to borderless sustainable
security; and roles of human rights organizations on security problem solving in ASEAN

