62

คำอธิบำยรำยวิชำ
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1.1 กลุ่มคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
100-110 พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์
แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ที่
สามารถใช้ได้ในการดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-111

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึ ก ษาความหมายของสถิติและการใช้ส ถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวั ด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การจัดลาดับ
และการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ตั ว แปรและสั ด ส่ ว น การใช้ ไ คสแควร์
สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

100-112

คอมพิวเตอร์พื้นฐำน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็นมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ใน
ยุคต่างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจา
สารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

100-113

วิทยำศำสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้า
กั บการด าเนิ นชี วิ ต เน้ นการใช้ วิ ทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชี ววิ ทยา ดาราศาสตร์ และที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์
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100-117

ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การ
แจกแจงที่สาคัญจากการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสั มพั นธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิ เคราะห์ ความถี่
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

100-119

พื้นฐำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและ
แสดงผล หน่วยความจาสารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล
ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

100-120

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่างมนุษย์ และสภาวะแวดล้ อม โดยเน้ นการศึ กษาธรรมชาติ และ
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ ต่อ
ปั จจั ยทางกายภาพ โดยอาจมี ตั วอย่ างของกิ จกรรมมนุ ษย์ ที่ อาจกระทบต่ อดุ ลยภาพของ
ธรรมชาติ ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์

100-122

เคมีทั่วไป
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน เคมี
จลน์ และนิวเคลียส

3(2-2-5)
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100-126

นำโนเทคโนโลยีพื้นฐำน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สาหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะห์
ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี
ความเป็ น พิ ษ ของนาโนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

3(2-2-5)

100-127

ชีววิทยำทั่วไป
General Biology
ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต
ความต่อเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ
โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบนิเวศ
และการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

100-128

ชีวิตกับพลังงำน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรูปแบบพลังงานและการ
เปลี่ยน รูปพลังงาน การแนะนาพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพ
ของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงาน
น้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจาก คลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การ
ใช้พลังงานทดแทน

3(2-2-5)

100-129

ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

3(2-2-5)
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1.2 กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
100-133

อำรยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปนาอานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้ งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย
อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่
เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุ่นใหม่

100-134

อำรยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
15 จนถึงปัจจุบั น การวิเคราะห์ ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การ
ผสมผสานระหว่ า งอารยธรรมตะวั นตกและอารยธรรมตะวั นออก ผลกระทบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

3(3-0-6)

100-135

มนุษย์กับศิลปะ
Man and Art
ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างมนุษย์ กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม
จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการทางศิลปกรรมใน
ยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

3(3-0-6)

100-136

มนุษย์กับดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อัน
เป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมัย รวมทั้งอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน
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100-138

ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็นมา การจาแนก
ประเภท รายละเอีย ดของดนตรีไ ทยแต่ล ะประเภทและสามารถปฏิบั ติ ก ารขั้น พื้ นฐาน
ทางดนตรีไทยได้

100-139

ดนตรีสำกล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับกลุ่มตัวโน้ต
ตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจาหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงต่าง ๆ การ
ฝึกอ่านตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได้

100-140

จิตวิทยำทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม ความจาของ
มนุษย์การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุ ษย์ ความคิดและการ
แก้ปัญหา การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม
เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน และใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย

100-146

พลศึกษำ
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

100-147

ลีลำศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

1(0-2-1)
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100-148

มนุษย์กับสังคม
Man and Society

3(3-0-6)

ศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของสั ง คม วิ เ คราะห์ สั ง คมในรู ป แบบต่ า งๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาสังคม
100-149

100-158

100-160

กำรเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิ จ เปรียบเทีย บระบบการเมืองและเศรษฐกิ จในสังคมที่มีรูปแบบการปกครอง
แตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
ปรัชญำทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดาเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
ทักษะกำรเรียนในระดับอุดมศึกษำ
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ ก ษาปรัช ญา ระบบการศึก ษาและหลัก สูตรของมหาวิทยาลัย เป้าหมายในการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและ
การจดบันทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อนาเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรียมตัว
สอบและวิธีการทาข้อสอบ
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100-163

นันทนำกำร
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสาคัญของการพักผ่อนและนั นทนาการ
ที่มี ต่อการดาเนินชี วิต กิ จกรรมนันทนาการและหลัก ในการเลือกกิ จกรรมนันทนาการ
แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคมปัจจุบัน และการฝึกร่วมกิจกรรมนันทนาการ

1(0-2-1)

100-164

กำรใช้ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบ
การจัด หมู่หนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ

1(0-2-1)

100-165

กำรคิดวิเครำะห์
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์
ระหว่างสมองกับการคิด ความสาคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด
การป้อ งกัน และแก้ไ ขข้อ บกพร่อ งในการคิด ประเภทการคิด ต่า งๆ เน้น พัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาเสนอ
องค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166

อำเซียนศึกษำ
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบ
ของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซีย
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100-167

บัณฑิตที่พึงประสงค์
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การทากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จัก
สิทธิและหน้าที่ของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตนห่างไกลจากยาเสพติด การทานุบารุงรั กษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนา
องค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2(1-2-3)

100-200

พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒ นธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231

ชีวิตกับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย
บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับ
ชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์
ต่อชี วิตและสัง คม ทั้ งยั งส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนรักวรรณกรรมและ
รักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ใน
รู ป แบบและลั ก ษณะต่ า งๆ บู ร ณาการกั บ วิ ถี ชี วิ ต ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การในครอบครั ว
การจัดการของชุ มชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ล ะประเภท เพื่ อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

3(2-2-5)
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100-241

ภูมิปัญญำท้องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปั ญญาด้า นภาษาและวรรณคดี เพื่ อประยุ ก ต์ใ ช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นให้เกิ ดคุณค่าต่อการ
ดาเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242

สันติศึกษำ
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสาคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้
ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-244

เตรียมสหกิจศึกษำ
Cooperative Education Preparation
วิชำบังคับ : นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพั นธ์ การทางานร่วมกันใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนาเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อ
การทางานในสังคมอย่างมีความสุข

2(1-2-3)
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1.3 กลุ่มวิชำภำษำ
700-157

ภำษำอังกฤษพื้นฐำน
3(2-2-5)
Remedial English
ศึกษาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ การแต่ง
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม เป็นต้น เพื่อการพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

700-151

ภำษำอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึกทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน ให้เชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้น
ต่อไป

700-152

ภำษำอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชำบังคับก่อน : 700-151 ภำษำอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

700-250

ภำษำอังกฤษ 3
English III
วิชำบังคับก่อน : 700-152 ภำษำอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้อให้เกิดความเข้าใจใน
เรื่องที่ อ่า นได้ดีขึ้น เทคนิคในการเดาความหมายของคาศัพท์ คาศัพท์และส านวนที่ใ ช้
ทั่ วไปในวงการธุรกิ จ วิธี ก ารอ่ านจับใจความและการตีความ ด้ วยการฝึก อ่านคาจาก
บทความ ตารา และหนังสือพิมพ์
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2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำแกน
100-141 ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ที่ ส าคั ญ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช ากฎหมายกั บ ศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ การใช้ ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของ
กฎหมายสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสาคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
100-144

หลักเศรษฐศำสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึก ษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุล ภาคและมหภาคในเรื่องปัญหาพื้ นฐานทางเศรษฐกิ จ
ปั จจั ย ก าหนดอุป สงค์ อุ ป ทานของสิ นค้ า พฤติ ก รรมของผู้ บริ โภค ลั ก ษณะส าคัญ ของ
การตลาด สินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกาหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป
ความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาระเงินและรายได้ประชาชาติ

401-101

หลักรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อานาจอธิปไตย
รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทาง
การเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์

401-102

กำรเมืองกำรปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมื องและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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402-201

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศำสนศำสตร์
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
ศึก ษาความหมาย พั ฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อื่นๆ องค์การและกระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน
กิจกรรมของรัฐบาลในการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ ได้แก่ หน้าที่การบริหารและ
อานวยบริการให้กับประชาชน

402-202

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ
3(3-0-6)
Introduction to Public Policy
ศึ ก ษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่ อ ตั ว ของนโยบายสาธารณะ ประเภทของ
นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

402-203

สถิติสำหรับนักสังคมศำสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Social Scientist
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
การแปลผลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจัย

401-204

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
Introduction to International Relations
ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษา
กับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลกยุคสงครามเย็นและยุคหลัง
สงครามเย็น

3(3-0-6)

401-205

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเมืองเปรียบเทียบ
Introduction to Comparative Politics
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบแนวการศึกษาการเมือง
เปรียบเทียบตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
ราชการเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ

3(3-0-6)
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402-301

ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Science
วิชำบังคับก่อน : 402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศำสตร์
ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทาวิจัยแบบต่างๆโดยเริ่มตั้งแต่การ
กาหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์การตั้งสมมุติฐาน
ออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานผลการวิจัย โดยเน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

403-440

ประชำคมสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองอำเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Socio Economic and Political Community
ศึกษาประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน วัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง
ภาพรวม และสภาพเศรษฐกิ จพื้ น ฐานในประชาคมอาเซี ย น จุดแข็ งและข้อ จากั ดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

2.2 กลุ่มวิชำเอกบังคับ
401-226

รัฐธรรมนูญและสถำบันทำงกำรเมือง
3(3-0-6)
Constitution and Political Institutions
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของระบบรัฐธรรมนูญและ
สถาบันทางการเมือง รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆในระบบรัฐธรรมนูญ

401-304

กฎหมำยปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลักทั่วไปและปัญหา
ในการจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนต่าง ๆ ของไทยใน
ปัจจุบันและในอนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย
การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง
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403-207

ระบบบริหำรรำชกำรไทยและองค์กำรสำธำรณะ
3(3-0-6)
Thai Public Administration Systems and Public Organizations
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสาคัญของระบบราชการ หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบ
การบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงปัญหาในระบบราชการไทย ศึกษาการดาเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย

404 - 101 กฎหมำยระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Law
ศึกษาลักษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ
เขตแดนของรัฐ อานาจของรัฐ รวมทั้งการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เขตอานาจของรัฐทางทะเล
และกาหนดเขตทางทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมาย
ภายใน ความรับผิดระหว่างประเทศของรัฐ การระงับข้อพิพาทของรัฐ
404 - 102 ทฤษฎีและแนวคิดด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
Theories and Concepts in International Relations
ศึ ก ษาแนวคิ ด /ทฤษฎี ข องส านั ก ต่ า งๆ เช่ น ส านั ก สั จ นิ ย ม ส านั ก เสรี นิ ย ม ส านั ก
เศรษฐศาสตร์-การเมืองระหว่างประเทศ สานักพฤติกรรมศาสตร์ แนวทางเลือกใหม่ เช่น
Post -Modern Constructivism Feminism ฯลฯ
404 - 103 ประวัติศำสตร์กำรทูตของไทย
3(3-0-6)
Diplomatic History of Thailand
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศในด้านการ เมือง เศรษฐกิจ สังคม
ศิ ล ปะ และวัฒ นธรรม ผลกระทบของลั ทธิ จัก รวรรดินิ ย มต่ อการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศไทย ปัญหาและ วิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับชาติตะวันตก การร่วมใน
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง การปรับปรุง นโยบายต่างประเทศของไทยให้สอดคล้อง
กับการเมืองระหว่างประเทศ
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404 -104

องค์กำรระหว่ำงประเทศกับกระแสโลกำภิวัตน์
3(3-0-6)
International Organizations and Globalization
ศึกษาสถาบันระหว่างประเทศที่เป็นทางการถูกสร้างขึ้นโดยข้อตกลงระหว่างรัฐหรือ ตัว
แสดงที่ไม่ใช่รัฐก็ได้ เพื่อบรรลุจุดประสงค์และผลประโยชน์ร่วมกัน และศึกษาพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการ
เจริญเติบ โตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วทั้งโลก

404 -105

แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษำและสันติวิธี
3(3-0-6)
Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี แนวคิดและกฎหมาย
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสันติวิธี ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ปรัชญาที่เกี่ยวกับสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ความเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี สานวนภาษาของกลุ่มประเทศ
สมาชิ ก ที่ใ ช้ค วบคู่ กั บแนวคิด ตลอดจนศึก ษาขบวนการสิทธิมนุษ ยชนและสันติวิธี ใ น
ประเทศต่ า งๆ การสร้ า งจิ ต ส านึ ก กระบวนการในการแก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงและ
กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนศึกษา การใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา

404 - 209 ประชำคมอำเซียนกับควำมร่วมมือระหว่ำงภูมิภำค
3(3-0-6)
ASEAN Region and Cooperation
ศึกษาความเป็นมา และหลักการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์แนวทาง ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
ประชาคม การเรีย นรู้ภาษาของประเทศสมาชิก เบื้องต้น รวมทั้งวิเคราะห์โอกาส และ
ผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
404 - 420 สัมมนำว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
3(1-4-4)
Seminar on International Relations
ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศ และโครงสร้างของระบบระหว่าง ประเทศ ปัจจัย
ทางด้านการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การใช้ภาษาหรือคาศัพท์ที่ มี
ความเฉพาะหรื อ ศั พ ท์ ที่ จ าเป็ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ตลอดจนอุ ด มการณ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมของรัฐ ในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และพัฒนาการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในรูปต่าง ๆ
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404-433 สัมมนำคุณธรรม จริยธรรม
3(1-4-4)
Seminar on Morals and Ethics
ศึ ก ษาความรู้ด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนิ นชี วิ ต จรรยาบรรณทางการบริหาร
คุณธรรมสาหรับนักบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
จริยธรรมกั บการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศและต่างประเทศ วัฒนธรรม
ประเพณีกับการบริหารด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศ การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการ
บริ ห าร ตลอดจนสัมมนาเพื่ อส่งเสริม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมร่ว มกั บ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คน
ระหว่างประเทศ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3 กลุ่มวิชำเอกเลือก
404 - 206 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอเมริกา
3(3-0-6)
American Affairs
ศึกษาพื้นภูมิหลังของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภู มิภาคอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบัน
และเน้นเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นสาคัญ โดยจะพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศเหล่านี้
นอกจากนั้นจะได้ร่วมพิจารณาศึกษาการดาเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศที่มี
ต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆในโลก รวมทั้งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
ด้วย
404 -207

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในภูมิภำคยุโรป
3(3-0-6)
European Affairs
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป โดยพิจารณาถึงการรวมกลุ่ม
ของประเทศ เช่น สหภาพยุโรป นาโต้ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศในทวีปยุโรป
และความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในยุโรป
ตะวันออก นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทของกลุ่มประเทศในยุโรปที่มีต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศด้วย

404 -208

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชีย
3(3-0-6)
Asian Affairs
ศึกษาและวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย แนวคิด การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เพื่อสร้างความสมดุลสู่ระบบโลก รวมทั้ง
แนวทางและบทบาทของจีน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภูมิภาค
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404 – 210 นโยบำยต่ำงประเทศของไทย
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของนโยบายต่างประเทศของไทย ในด้านการเมือง
การทูต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาเครื่องมือ และประเภทของนโยบาย
ต่างประเทศ กระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศ การปรับปรุงนโยบายต่างประเทศ
ของไทยให้สอดคล้องกั บการเมืองระหว่างประเทศ
ตลอดจนการดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อประเทศสาคัญๆ
404-211

นโยบำยประเทศไทยกับกลุ่มประเทศมหำอำนำจ
3(3-0-6)
Thai Foreign Policy Towards the Major Powers
ศึกษาและวิเคราะห์ค วามสัมพั นธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แนวคิด การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เพื่อสร้างความสมดุลสู่ระดับโลก รวมทั้ง
แนวทางและบทบาทของจีนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภูมิภาค

404 -212

พิธีกำรทูต
3(3-0-6)
Protocol
ศึกษาเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีป ฏิบัติทางการทูต การให้การรับรอง
การเยือนของแขกสาคัญต่างประเทศในทุกระดับ และการกากับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้ม
กันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีต่อคนไทยและประเทศไทยด้วย

404-213

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Thailand’s Relations in Southeast Asia
ศึกษาการดาเนินการทูตไทยและนโยบายต่างประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทูตทวิ
ภาคี และ การทูตพหุภาคี ทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ ระดับรัฐมนตรี ระดับสุดยอด ศึกษาถึง
กระบวนการของการเจรจาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีขั้นตอน
ตั้งแต่การเตรียมเจรจา รวมไปถึงกระบวนการเจรจาต่อรองบนโต๊ะเจรจา และผลการเจรจา
ในรูปแบบต่าง ๆเพื่อสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค และการมีบทบาทในประชาคมโลก
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404 - 309 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองระหว่ำงประเทศ
International Political Economy
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ กระแสและทิศทางการ
ลงทุนต่างชาติ ความสาคัญของบรรษัทข้ามชาติในระบบการแบ่งงานกันทาระหว่าง 3(3-0-6)
ประเทศ ปั ญหาและผลกระทบการลงทุนต่า งชาติ ต่อระบบเศรษฐกิ จ วิเ คราะห์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก กระบวนการโลกาภิวัตน์ ของ
ทุน การจัดองค์กรระดับโลกและความสัมพันธ์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
404-310

สัมมนำประเด็นปัญหำกำรก่อกำรร้ำยระหว่ำงประเทศ
3(1-4-4)
Seminar on Selected Problems on International Terrorism
ศึ ก ษาวิเคราะห์ แนวคิ ดและประเด็นเกี่ ย วกั บ การก่ อการร้าย ปั ญหาการก่ อการร้ายที่
เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

404 -314

นโยบำยต่ำงประเทศของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่
3(3-0-6)
Emerging Economies and Foreign Policy
ศึกษาพัฒนาการและกระบวนการในการกาหนดนโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ใน
ด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
และความร่วมมื อ การพั ฒนานโยบายยุ ทธศาสตร์ ของประเทศเพื่ อปรับตัวเข้าสู่ก าร
แข่งขัน รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลก
ใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนและกาหนดโดยมหาอานาจทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ BRICS
กลุ่ม G8 และกลุ่ม G20 เป็นต้น

404-315

กำรทูตพหุภำคีและกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
Multilateral Diplomacy and International Negotiation
ศึกษาการดาเนินการทูตในฐานะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายด้านนโยบาย
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ โดยวิธีเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร การ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างข้อกาหนด กฎเกณฑ์ที่ส่งเสริม สนับสนุน และควบคุม
ความสัม พั นธ์ ระหว่า งประเทศ ทั้ง นี้ก ระทาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ภายใต้
องค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน
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404 - 316 กำรทูตและควำมมั่นคงแห่งรัฐ
Diplomatic and Security
3(3-0-6)
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของขอบเขตของการทู ต ในด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเครื่องมือและรูปแบบในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความ
มั่ นคงของรัฐ อย่ า งเหมาะสม ศึ ก ษาผลของการเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ วของโลก
ปัจจุบันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามอันหลากหลายและรุนแรงทั้ง
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่(Non-Traditional Threat)ที่ไม่เคยปรากฏในอดีต และภัยคุกคาม
รูปแบบเก่า(Traditional Threat)ที่ยังมีโอกาสจะเกิดขึ้น ศึกษาการปรับตัวของรัฐในการ
พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรวมถึงกระบวนการของ
การกาหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองโลกปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต
404 – 418 ภำษำอังกฤษสำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
3(2-2-5)
English for International Relations
ศึ ก ษาทั ก ษะที่ จาเป็ นในด้านการพู ด การฟั ง การอ่าน การเขีย น และ การแปลภาษา
อังกฤษที่ใช้ในภาระงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
404-419

กำรทูตไทยในบริบทสังคมโลก
3(3-0-6)
Thailand’s Diplomacy of in the Global Context
ศึก ษาความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของการทูตไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม องค์ประกอบและปัจจัยด้านการทูต การทหาร เศรษฐกิจ และ
สังคมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตไทยกับประเทศต่างๆ พลวัตรของการเปลี่ยนด้าน
การทูต การวิเคราะห์แนวทางการทูตไทยให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

404-421

ภำษำจีนสำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
3(2-2-5)
Chinese Language for International Relations
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางภาษาจีน ฝึกออกเสียงคาภาษาจีนให้ถูกต้อง ฝึก
บทสนทนาภาษาจีนที่ใช้คาศัพท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกเขียนประโยคง่าย ๆ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และในภาระงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความภาษาจีนสั้นๆ
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404-422

ภำษำมลำยูสำหรับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
Malay Language for International Relations
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางภาษามลายู ฝึกออกเสียงคาภาษาบาฮาซาให้
ถูกต้อง ฝึกบทสนทนาภาษามลายูที่ใช้คาศัพท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกเขียน
ประโยคง่าย ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และในภาระงานด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ฝึกการอ่านและเข้าใจข้อความสั้นๆ

3(2-2-5)

404-423

กฎหมำยทั่วไปเกี่ยวกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ
General International Organizations Law
ศึก ษาหลัก กฎหมายทั ่ว ไปที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ องค์ก ารระหว่า งประเทศในส่ว นของ 3(3-0-6)
โครงสร้า งและอานาจหน้า ที ่ส ัน นิบ าตและองค์ก รต่า งๆ ของสหประชาชาติ เช่น
อานาจหน้าที่ของสมัชชาใหญ่ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
สานัก เลขาธิก ารและศาลยุติธ รรมระหว่ า งประเทศระดับ ภูมิภ าค อาทิเช่น สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) องค์การอเมริกา

404 -439

นวัตกรรมและกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Chang Management
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดการองค์กรที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการ
ที่สามารถรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กรโดยใช้เทคนิค และ
การตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ

3. กลุ่มวิชำโท
3.1 กลุ่มวิชำนิติศำสตร์
301-306 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชานาญพิเศษ
ทั้งที่เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
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401-428

กฎหมำยอำญำ 1
3(3-0-6)
Criminal Laws I
ศึ กษาหลั กทั่ วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1ได้แก่ บทนิยาม
การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การ
พยายามจะกระทาความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน

401-429

กฎหมำยอำญำ 2
3(3-0-6)
Criminal Laws II
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิดได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
ความผิดเกี่ย วกับ การค้า ความมั่นคงแห่งราชอาณาจัก ร ความผิดเกี่ย วกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวทรัพย์และลหุโทษ

401-430

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure I
ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อานาจของพนักงานสอบสวน และศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิก
ศพ การฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 3

401-431

กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 2
3(3-0-6 )
Law of Criminal Procedure II
วิชำบังคับก่อน: 401-430 กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 1
ศึกษาถึงกระบวนการดาเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตาม
คาพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7
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3.2 กลุ่มวิชำบริหำรธุรกิจ
203-201 หลักกำรตลำด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสาคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่วนประสมการตลาด
205-200

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิง
กลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บารุงขวัญ การประเมินผลงาน การ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพั นธ์ และแนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

205-310

กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและกระบวนการของความ
ขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขความขัดแย้ง วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการ
สื่อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบัติหลังการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผู้บริหาร
ในองค์การ

801-219

พฤติกรรมองค์กำร
3(2-2-5)
Organization Behavior
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การ การสื่อสาร กระบวนการการติดต่อสื่อสาร การจูงใจ ภาวะ
ผู้นาในองค์การรวมไปถึงกระบวนการขององค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมบุคคล เพื่อใช้อธิบาย
ถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมและการสื่อสารของมนุษย์ในองค์การ
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3.3 กลุ่มวิชำนิเทศศำสตร์
801-104 วำทวิทยำ
3(2-2-5)
Speech Communication
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูด
และการฝึกพูดประเภทต่าง ๆ เช่น การพูดในที่ชุมชน การพูดโน้มน้าวใจ การประชุม การ
อภิป ราย การโต้ว าที เสริ มสร้ างทัก ษะการพู ดเพื่ อ นาไปใช้ ใ นชี วิต ประจ าวั นและการ
ประกอบอาชี พ ได้อย่ า งมีป ระสิท ธิภาพและประสิ ทธิผ ล รวมทั้ งคุณธรรมและจรรยา
มารยาทของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนฝึก วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินผลการพูด การฟัง
801-105

สื่อสำรมวลชนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mass Communication
ศึกษาความหมายความของการสื่อสาร ระดับการสื่อสาร เน้นวิวัฒนาการ คุณลักษณะ
เฉพาะ บทบาทหน้าที่ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อมวลชน นับตั้งแต่
หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

801-301

กฎหมำยและจริยธรรมสื่อสำรมวลชน
3(2-2-5)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อสารมวลชน เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร
และการแสดงออกทางความคิด เห็น ของสื ่อ มวลชนเกี ่ย วกับ การพูด การเขีย นตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ การบริหารและระเบียบปฏิบัติ กฎหมายอาญาว่าด้ วยการละเมิด
สิทธิ์ส่วนบุคคล และอานาจศาล ความผิดฐานหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สิ ท ธิ หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ดชอบ และเสรีภ าพของสื่ อ มวลชนกั บสั ง คม
รวมทั้งศึกษากรณีตัวอย่าง ปัญหาจริงและภาคปฏิบัติ

801-315

กำรสื่อสำรชุมชน
3(3-0-6)
Community Communication
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ แนวคิดสาคัญของการสื่อสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้งสื่อบุคคล
สื่อพื้นบ้าน สื่อประเพณีสื่อพิธีกรรม สื่อกระจายเสียงชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น สารวจ
สถานภาพสื่อชุม ชน ประสิทธิภาพสื่อ ชุมชนในการสร้างความเข้าใจและตระหนัก รู้
คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพัฒนาสื่อชุมชน
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3.4 กลุ่มวิชำศิลปศำสตร์และศึกษำศำสตร์
600-103 ทฤษฎีและรูปแบบกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Communication Theories and Models
ศึกษาทฤษฎีทางการสื่อสาร ความหมาย ความสาคัญ ประวัติการพัฒนาการ รูปแบบ
ประเภท บทบาทหน้าที่ และระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของสื่อสารมวลชนทุก
ประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งศึกษาอิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อ
สังคม โดยมุ่งที่จะให้เข้าใจถึงทฤษฎี และการนาทฤษฎีมาเพื่อใช้ในการอธิบายผลสะท้อน
จากสื่อมวลชน ที่มีต่อคนในสังคม
600-206

กำรเขียนภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3(2-2-5)
Written Thai Language and Communication
ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถ้อยคา สานวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การลาดับความคิด การ
วางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า เพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพด้าน
การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ การ
เขียนสรุปความจากการอ่าน และการฟัง การจดบันทึก จดข้อความ การย่อความ สรุปความ
การเขียนคาอวยพร การเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ และ
การเขียนทางสื่อสารมวลชน

600-207

กำรพูดเพื่อกำรสื่อสำรธุรกิจ
3(2-2-5)
Speaking for Business Communication
ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใช้ภาษา สานวน และคาพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสาร
ธุรกิจตามกาลเทศะบุคคลและเครื่องมือสื่อสาร เพื่ อนาไปใช้ในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์
ทางธุรกิจและศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร การร่างบทพูด เทคนิคการสัมภาษณ์
และการพูดทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ

600-209

กำรประชุมและกำรฝึกอบรม
3(2-2-5)
Conference and Training
ศึก ษาความรู้เกี่ ย วกั บ การประชุมและฝึ ก อบรม ประเภท การส ารวจความต้องการและ
ขั้นตอน เทคนิควิธีการ เครื่องมือที่จาเป็น การเป็นผู้ประสานงาน การวางแผน และการ
จัดเตรียมโครงการ การดาเนินงาน การคานวณค่าใช้จ่ายและการประเมินผลโครงการใน
การประชุมและฝึกอบรม
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601-302

กำรเขียนจดหมำยธุรกิจและหนังสือติดต่องำน
Correspondence and Business Letter Writing
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบ และโครงสร้างของจดหมายธุรกิจ รายละเอียดที่จาเป็น
เกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อระหว่างบริษัท ห้างร้าน หรือ
บุคคลเพื่อติดต่องานด้านธุรกิจ

3(3-0-6)

4. กลุม่ วิชำสหกิจศึกษำ
404-479 สหกิจศึกษำ
9(0-40-9)
Cooperative Education
วิชำบังคับก่อน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษำ
การศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
สถานประกอบการ โดยมี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของหน่ วยงาน
นั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกาหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา
และนัก ศึก ษาจะต้องจัดการรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ก ารบริหารงานในหน่วยงาน
ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ ไ ขปัญหาการบริหารงานในหน่วยงาน ฯลฯเขีย น
รายงานและผลการปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มทั้ ง น าเสนอรายงาน อภิ ป ราย สั ม มนาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได้
จะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของผู้ บ ริ ห ารของแต่ ล ะองค์ ก าร หน่ ว ยงาน หรื อ สถาน
ประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา

