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100-110  พื้นฐานทางคณิตศาสตร       3(3-0-6) 
Fundamental Mathematics 
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณแสดง

กฎเกณฑ การอางเหตุผล ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตทางคณิตศาสตร
ท่ีสามารถใชไดในชีวิตประจําวัน  
 
100-111  สถิติเบื้องตน        3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 

ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลางและการกระจาย    ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตนการจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่อง
แบบตางๆการแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยาง ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณ
คาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย คาตัวแปรและสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ
และการถดถอยอยางงาย 
 
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน       3(3-0-6) 

Introduction to Computer 
ศึกษาความรูพื้นฐานเร่ืองคอมพิวเตอรประวัติความเปนมาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตาง 

ๆ องคประกอบและระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร  อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล  หนวยความจําสํารอง  
การประมวลผลแฟมขอมูล การส่ือสารขอมูล  ระบบปฏิบัติการ  ภาษาคอมพิวเตอรโปรแกรมประยุกต  และการ
เขียน  Flowchart 
 
100–113 วิทยาศาสตรท่ัวไป       3(3-0-6) 

General Sciences 
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหม 

ใหเขากับชีวิตประจําวัน โดยเนนการใชวิทยาการทางเคมี   ฟสิกส   ชีววิทยา   ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ   เพื่อการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 
 



 
100-114  คอมพิวเตอรและการประยุกต      3(2-2-5) 

Computer and Application 
ความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอรฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรม         การจัดการ

ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจการสื่อสารขอมูลและเครือขาย   อินเตอรเน็ต    การประยุกตใชงาน
เวิรดโปรเซสเซอร กระดาษทําการอิเลคโทรนิกส  โปรแกรมนําเสนอผลงาน และ     การใชงานอินเตอรเน็ต 
 
100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 

Man and Environment 
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาวะแวดลอม  โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ 

นิเวศวิทยาของส่ิงแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลา
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานี้   รวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ  โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบดุลยภาพของธรรมชาติ  ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยี   
ท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 
100-131  ปรัชญาเบ้ืองตน        3(3-0-6) 
  Introduction to Philosophy 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา คือ ความรูเกี่ยวกับอภิปรัชญา ทฤษฎีแหงความรู และจริย
ศาสตร เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจโลก   เขาใจมนุษย   เขาใจการรับรูของมนุษย   ตลอดจนสามารถประยุกตปรัชญาไป
ใชไดในชีวิตประจําวัน 
 
100-133  อารยธรรมไทย        3(3-0-6) 
  Thai Civilization 

ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทย ตั้งแตเร่ิมแรกการต้ังถ่ินฐานและสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรม
ของชาติโบราณ  ท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย เชน อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม  อารย
ธรรมศรีวิชัย เปนตน การเริ่มกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา จนถึงการเขามาของ
ชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทรการเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและ
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 
 
 



100-134  อารยธรรมตะวันตก                                                                 3(3–0–6) 
  Western Civilization 
             วิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึง
ปจจุบัน  การวิเคราะหปญหา  ซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรม
ตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง         การเปล่ียนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
100-135  มนุษยกับศิลปะ        3(3-0-6) 
  Man and Art 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรมลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปสากล สภาพแวดลอม 
ทางเศรษฐกจิ  การเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทาง
อุดมการณ ของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 
100-136  มนุษยกับดนตรี        3(3-0-6) 
  Man and Music  
  ศึกษาใหรูจกัเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล ความเขาใจองคประกอบของดนตรี
อันเปนพืน้ฐานแกการฟงผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะ
ของอดีตกวีบางคน 
 
100-137  หลักในการเขียนภาพ       2(1-2-3) 
  Principles of Drawing 
  ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เคร่ืองมือและเทคนิค
วิธีการตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในงานศิลปะ 
 
100-138  ดนตรีไทย        3(2-2-5) 
  Thai Music 

 ศึกษาหลักการตางๆท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา        การจําแนก
ประเภท ศึกษารายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภท และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 
 



100-139  ดนตรีสากล        3(2-2-5) 
  Western Music 
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลาอัตราจังหวะตางๆ การจับกลุม ตัวโนตตาม
จังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตาง ๆ การฝกอานโนตงายๆ และให
สามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 
 
100-140          จิตวิทยาท่ัวไป                          3(3-0-6) 
  General Psychology 
  ศึกษาระบบพฤติกรรมและระบบธรรมชาติมนุษยโดยใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร พื้นฐานทาง
ชีววิทยา  ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมและศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญ  เชน  บุคลิกภาพและการปรับตัว  การจําและ
การลืม  การจูงใจ  สันธานอารมณและความรูสึก  ความคิดและการแกปญหาของมนุษย  พฤติกรรมทางสังคม
ของแตละบุคคล  และกลุม 
 
100-141  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6) 
  Introduction to Laws 
  ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ  ทางกฎหมายสกุลกฎหมายท่ีสําคัญ  
ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ การใชกฎหมาย  กระบวนการในการออกกฎหมาย  การ
วางกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิ  และการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญใน
กฎหมายลักษณะตางๆ 
 
100-144  หลักเศรษฐศาสตร       3(3-0-6) 
  Principles of Economics 
  ศึกษาหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภา และมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ปจจัย
กําหนดอุปสงค   อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค   ลักษณะสําคัญของการตลาด   สินคาที่มีการแขงขัน
อยางสมบูรณและไมสมบูรณ การวิเคราะหรายไดในบัญชี ผลิตภัณฑประชาชาติ     การกําหนดรายได
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศใน
ดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 
 
100-145  สังคมวิทยาเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
  Introduction to Sociology 
  ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา  วัฒนธรรมกับสังคม การจัดระเบียบ   ทางสังคม  
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและปญหาทางสังคม 



100-146  พลศึกษา        1(0-2-1) 
  Physical Education 
  สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจพ้ืนฐานของการกีฬา    เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจให
สมบูรณ 
 
100-147  ลีลาศ         1(0-2-1) 
  Skill Social Dance  
  ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศไดแกประวัติความเปนมา  ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคูท่ีถูกตอง  ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ มารยาทในการลีลาศ  ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูม  และ
ลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
 
100-148  มนุษยกับสังคม    3(3-0-6) 
  Man and Society 
  ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธและ
อิทธิพลของมนุษยกับสังคม  หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหาและวิธีแกปญหาสังคม 
 
100-149  การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม      3(3-0-6) 

Politics and Economics in Society 
  ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 
100-150  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(2-2-5) 
  Thai Language for Communication 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  ระเบียบและวิธีการเขียนอยางกวางๆ  การเขียนติดตอทางราชการ การ
เขียนบันทึก การเขียนรายงาน   การเขียนติดตอทางธุรกิจ  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ   การจดบันทึกรายงานการ
ประชุม   และการเขียนยอความ 

 
 
 
 
 



100-151  ภาษาอังกฤษ 1        3(2-2-5) 
  English I 

 ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะท้ัง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน ให
เช่ือมโยงประสานกัน ท้ังนี้ เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 
 

100-152  ภาษาอังกฤษ 2        3(2-2-5) 
  English II 
  วิชาบังคับกอน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1      

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึน เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 
100-155  พัฒนาการอาน        3(3–0–6) 
  Reading Development 
               การพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจบัใจความ  การวิเคราะห  การตีความ  
การสังเคราะห  และการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ 
 
100-157  การฝกพูดภาษาไทย       3(2-2-5) 
  Speech Thai Language 

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนหนักเกี่ยวกับการฝกทักษะ  
การพูดแบบตางๆ  ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการเขียน  ฝก
ทักษะงานเขียนท่ัวไปที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
 
100-160  ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา      2(1-2-3) 
  Study Skills in Higher Education   

 ศึกษาปรัชญา  ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบัน ทักษะในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีฟง-
จดคําบรรยาย การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการซักถาม การคิดวิเคราะห กระบวนการกลุม การคนควาใน
หองสมุด   การคนควาจากอินเทอรเน็ต การใชแหลงความรูอื่นๆ   การเขียนรายงานและการนําเสนอ การ
เตรียมตัวสอบ วิธีการทําขอสอบ การบริหารเวลาในระดับอุดมศึกษาใหเหมาะสม และการเรียนรูตลอดชีวิต 
 
 



100-161  บัณฑิตท่ีพึงประสงค 1       2(1-2-3) 
  Ideal Graduate I 

 ศึกษาและพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีคุณคา คุณธรรมและคุณภาพ ตรงกับปรัชญา
และวัตถุประสงคของวิทยาลัยและของชาติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอ่ืน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม รูจักหนาที่สิทธิและเสรีภาพ รูจักตนเอง กําหนดเปาหมายและวางแผนชีวิต  รูจักผูอื่น รูจักกาล รูจัก
ชุมชนและสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความคิดสรางสรรค รูจักเหตุและผล รูจักแกปญหา ความเปนผูนํา  
ทักษะชีวิต มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม  การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม จริยธรรมกับความสําเร็จในชีวิต  
การรักษาสุขภาพกายและจิต  การรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติและเขาใจวัฒนธรรมสากล 

 
100-162  บัณฑิตท่ีพึงประสงค 2       2(1-2-3) 
  Ideal Graduate II 
  วิชาบังคับกอน: 100-161 บัณฑิตท่ีพึงประสงค 1 และเปนนักศึกษาชัน้ปท่ี 3 ขึ้นไป 

 ศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพ  จริยธรรมในองคการและผลกระทบตอสังคม  การวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวาง รัฐบาล กฎหมาย องคการ ชุมชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ความเช่ือและคานิยมตอปญหาในสังคม
และหัวขอที่นาสนใจในดานพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงคการเตรียมความพรอมเขาสูการทํางาน 
และการดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 
100-164  การใชหองสมดุ        1(1-0-2)   

The Library Usage 
  ศึกษาเกี่ยวกับการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตาง ๆ ในหองสมุด  
ระบบการจัดการหมูหนังสือ  บัตรรายการ  หนังสืออางอิง  วิธีรวบรวมบรรณานุกรม  และเชิงอรรถ ตลอดจน
วิธีการ  คนควา   การทํารายงานภาคนิพนธและวิทยานิพนธ 
 
100–165 การคิดวิเคราะห                      3(3–0–6) 
  Analytical Thinking 
 กฎเกณฑการใชเหตุผลในทางตรรกวิทยาวิธีการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  การเรียนรู   การบริหาร
การจัดการความรู  ใหนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห  รูจักวิธีคิดในกรอบและนอกกรอบได  รูจักการใช
เหตุผลในชีวิตอยางสมเหตุสมผลท้ังตอตนเองและสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 
 
 
 



100–240 เศรษฐกิจพอเพียง                                         3(2–2–5) 
  Sufficiency Economy            
  ศึกษาหลักและแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาแนวทางการนําไปประยุกตในรูปแบบและ
ลักษณะตางๆ รวมถึงการบริหารการจัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม  
ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภิวัตน 
 
100-241  ภูมิปญญาทองถ่ิน                                      3(3–0–6) 
  Local Wisdom 
      ศึกษาความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญาไทยตะวันออกและภูมิปญญาตะวันตก  
ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  เนนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยดานเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม  คหกรรม  ภาษาและวรรณคดี  และการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินตอการดําเนิน
ชีวิต 
 
100-242   สันติศึกษา                                              3(3–0–6) 
                  Peace Studies 
  ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  
จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 
100-243  สุนทรียศึกษา                                            3(3–0–6) 
  Aesthetic Education 
  ศึกษากระบวนการเขาถึงความซาบซ้ึง  ความงาม  ความไพเราะ  และกระบวนการสรางสรรค
ศิลปศึกษา  กระบวนการเพ่ิมพูนและพัฒนาประสบการณสุนทรียะ  จินตภาพและอุปมาอุปไมย  ตลอดจนการขยาย
ขอบขายมโนทัศนเชิงคุณคาใหเปนผูท่ีมีคานิยมและรสนิยมในสุนทรียภาพ  มีดุลยภาพในการครองชีวิตเพื่อช่ืนชม
ปติและมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 



100-244    เตรียมสหกิจศึกษา                      2(1–2–3) 
                    Cooperative Education Preparation   
  วิชาบังคับกอน: เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป 
       หลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  เทคนิคในการ
สมัครงาน   ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของแตละสาขาวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร มนุษยสัมพันธ 
การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิค
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ  เปนตน 
 
100-250  ภาษาอังกฤษ 3        3(2-2-5) 
  English lll 
  วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

 เพิ่มพูนทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตาง ๆ    อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ืองท่ี
อานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของศัพท คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ วิธีการอานเพื่อจับ
ใจความสําคัญและการตีความ  โดยฝกอานจากบทความ ตํารา หนังสือพิมพ  

 
100-251  ภาษาอังกฤษ 4        3(2-2-5) 
  English lV 
  วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3 

6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางานดานการเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษา 
อยางมีหลักเกณฑ รวมทั้งภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองาน เชน การใชโทรศัพท การนัดหมาย  
การตอนรับแขก การขอขอมูล การจดบันทึกขอความ เปนตน  
 
100-252  ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน     3(2-2-5) 

 English for Academic Purpose 
 รายวิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2 

  ศึกษาและฝกการใชศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช
สําหรับวิชาการเฉพาะดาน 
 
 
 



100-353  การสนทนาภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 
  English Conversation 

 เร่ิมตนดวยการฝกสนทนาพื้นฐาน  มีการสมมติสภาพการณเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดนํารูปแบบของ
ภาษา  ท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ฝกหัดออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตางๆท่ีนารู  ฝกหัดการเลา
ลําดับเหตุการณ  ซ่ึงเนนในการใชกาล (Tense)  ปจจุบันและอดีตกาล นอกจากนี้ยังฝกหัดแลกเปล่ียน ความคิดเห็นใน
เร่ืองตางๆ เพื่อเปนการเตรียมตัวในการเขาสัมมนาหรืออบรม 
 
301-306  กฎหมายลักษณะพยาน       3(3–0–6) 

Law of Evidence  
ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ   และผูชํานาญ

พิเศษ  ท้ังท่ีเปนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 

401-101  หลักรัฐศาสตร        3(3-0-6) 
Principles of Political Science 

 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชารัฐศาสตรและการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อํานาจอธิปไตย 
รัฐบาลและรูปแบบตางๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง สถาบันทาง
การเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรม
ทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร 
 
401-102  การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
  ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง สถาบันนิติบัญญัติ 
บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการ
เมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน  รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
401-204         ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเนนความสัมพันธระหวางแนวการศึกษากับ

วิวัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศ ตั้งแตการเกิดระบบรัฐสมัยใหม จนถึงปจจุบัน ระบบความสัมพันธ
ระหวางประเทศกอน และหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น    



 
401-205          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 

Introduction to Comparative Politics 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาการเมือง

เปรียบเทียบ ตัวอยางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับตาง ๆ ไดแกระบบราชการเปรียบเทียบ 
นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 

 
401-206  ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 1     3(3-0-6) 

Political Philosophy and Thoughts I 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนักปรัชญาการเมือง เชน โสเครตีส เพลโต 

อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง และปรัชญาการเมืองตะวันออก เชน พุทธ  อิสลาม ขงจื้อ เตา  
เปนตน  
 
401-207  การบริหารระบบราชการไทย      3 (3-0-6) 

Thai Public Administration System  
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารราชการไทย ในเร่ืองปรัชญา ทฤษฎี และ แนวความคิด คุณคา

ระบบและวิวัฒนาการการจัดสวนราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธ ภายในองคการทางราชการ อิทธิพลของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีตอการบริหารราชการไทย และ ปญหาการบริหารราชการของไทย 
 
401-221  ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 2     3(3-0-6) 

Political Philosophy and Thoughts II 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนักปรัชญาการเมืองต้ังแตตนศตวรรษท่ี 17 

เปนตนมา เชน แมคเคียเวลล่ี ฮอบส ล็อค รุสโซ มองเตสกิเออ เบิรก แบนธัม มิลล ฮูม เฮเกล มารกซ เลนิน เนน
วิเคราะหแนวความคิดท่ีสําคัญ ๆ เกี่ยวกับอํานาจอธิปไตย สัญญาประชาคม เสรีนิยม สังคมนิยม และแนวคิดหลัง
สมัยใหม 

    
401-223  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง        3(3-0-6) 
   Political-Economic Theory 
  ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหมในยุโรปและอเมริกา ซ่ึงสัมพันธตอการกอ
ตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหมความสัมพันธระหวางความคิดกับสังคม ตัวอยางงานของนัก
ปรัชญาและนักทฤษฎีท่ีสําคัญในฐานะที่เปนตัวแทนของกลุมความคิดสามแบบคือ เสรีนิยม  อนุรักษนิยม  และ
สังคมนิยม  



401-224  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชน  และการเลือกตั้ง    3(3-0-6)   
Political Parties, Interest Groups and Election 

     ศึกษาลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมืองและกลุมผลประโยชนการจําแนกระบบพรรค
การเมืองตาง ๆ บทบาทพรรคการเมืองในสังคม   กลไกการบริหารภายในพรรคการเมือง  ความสัมพันธระหวาง
พรรคการเมืองและกลุมผล ประโยชนกับรัฐบาลและ ประชาชน รวมท้ังระบบ      การเลือกต้ัง   การแบงเขต และ
การบริหารการเลือกตั้ง 
 
401-226  รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง     3(3-0-6) 

Constitution   and Political Institutions  
  ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ   
ความสัมพันธของรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของระบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  รวมท้ัง
ปรัชญาของแนวความคิดตาง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ 
 
401-301  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

Research Methodology in Political Science 
  วิชาบังคับกอน : 402-203 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร 

ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขัน้ตอนในการทําวิจยัแบบตาง ๆ โดย   เร่ิมต้ังแตการ
กําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาํหนดวัตถุประสงค การตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั 
การสรางเคร่ืองมือ การรวบรวมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงานผลการวิจัย โดยเนนระเบียบ
วธีิวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 
401-304  กฎหมายปกครอง       3(3-0-6) 

Administrative Laws 
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลักท่ัวไปและปญหาในการ

จัดระเบียบบริหารราชการ  การจัดระเบียบการบริหารราชการสวนตางๆ ของไทยในปจจุบัน และในอนาคต  
ระบบราชการ ความเกีย่วพันธระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย  การควบคุมฝายปกครอง  ศาลปกครองและ
คดีปกครอง 
 
 
 
 
 



401-306  พลวัตการเมืองไทย           3(3-0-6) 
Dynamic Thai Politics 
ศึกษาพลวัตการเมืองไทยต้ังแตการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน วิเคราะห

สภาพทางการเมืองแตละชวง ดานลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดลอม การวิเคราะหปจจัยปญหาตางๆ ท่ีมีอิทธิพล
ตอการเมืองไทย 
 
401-307  สัมมนาการเมืองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม         3(3-0-6)     

Seminar on Politics and Social Change  
ศึกษาวเิคราะหในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฏีเปล่ียน แปลงทางสังคมท่ีใชอธิบาย

การเมืองลักษณะการเปล่ียนแปลงการเมือง  ท้ังทฤษฏีมารกซิสมและทฤษฎีอ่ืนๆ   เชน ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ี ( 
Structural – Functional Theory)   ทฤษฏีวาดวยความขัดแยงและบูรณาการ (Conflict and Integration Theories) 
ทฤษฏีเกี่ยวกับ Relative Deprivation ตลอดจนแนวทางในการเปล่ียนแปลงทางสังคม คือแนวทางปฏิบัติและ
แนวทางปฏิรูป 
 
401-308  การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ         3(3-0-6) 

Politics and Public Opinions 
ทฤษฎีและสมมติฐานเบ้ืองตนเกี่ยวกับความคิดเห็นสาธารณะ   รูปแบบการแสดง   ความคิดเห็น

ที่หลากหลาย  การทําความเขาใจ การตีความ และประเด็นปญหาในกระบวนการสํารวจความคิดเห็นสาธารณะ 
บทบาทและผลกระทบของความคิดเห็นสาธารณะตอประชาธิปไตย  นโยบายสาธารณะและการสรางสถาบันทาง
การเมือง   การตอบสนองของสังคมและสถาบันทางการเมืองตอความคิดเห็นสาธารณะ การครอบงําและการเมือง
ของความคิดเห็นสาธารณะ การบริหารจัดการและการระดมความคิดเห็นสาธารณะตอประเด็นปญหาทางการเมือง 
 
401-309  สัมมนาลัทธิการเมืองปจจุบัน        3(3-0-6)     

Seminar on Contemporary Political Thoughts 
การศึกษาและการวิเคราะหโดยวิธีการสัมมนาเกี่ยวกับอุดมการณทางการเมือง หรือลัทธิการเมือง

ท่ีสําคัญ เชน ฟาสซิสต ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิดทางการเมืองอ่ืนๆท่ีมีความหมายในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 



401-311  การบริหารการปกครองทองถ่ินไทย     3(3-0-6) 
 Thai Local Government and Administration 

ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทย รัฐธรรมนูญและรูปแบบโครงสราง การปกครองของ
ไทย การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน วิวัฒนาการของการปกครองทองถ่ินไทยการ
ปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ ความแตกตางระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครองนครหลวง ความสัมพันธ
ระหวางการปกครองทองถ่ินกับการบริหารราชการรูปแบบอ่ืนๆรวมถึงปญหาการปกครองทองถ่ินของไทย 
 
401-321  ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง      3(3-0-6) 
  Civil Society and Citizen Politic  

ศึกษาแนวคิดเร่ืองการรวมตัวและสรางพลังทางการเมืองของประชาชน  กลุมผลประโยชน และ
กลุมผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  ขบวนการทางสังคมและการเมือง และประชาสังคมในการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมือง 
 
401-324  พฤติกรรมทางการเมือง       3(3-0-6) 
  Political Behavior 
  ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม และบุคลิกภาพ วิเคราะหพฤติกรรม ทางการเมืองในแง
จิตวิทยา กระบวนการเรียนรูทางการเมือง บทบาทผูนําทาง การเมือง อุดมการณทางการเมือง  การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชน  มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง และการส่ือสาร 
ทางการเมือง 
 
401-327  ความคิดทางการเมืองของไทย      3(3-0-6) 
  Thai Political Thoughts 
  ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ความคิดทางการเมือง
ของผูปกครอง ผูนํา นักคิด และนักการเมืองท่ีสําคัญ ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาความคิดทางการเมืองไทย และ
วัฒนาการความคิด ทางการเมืองไทยในแตละสมัยโดยแบงการศึกษาออกเปนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช (สมัย
สุโขทัย   ถึง      พ.ศ. 2475)    และสมัยประชาธิปไตย   (ตั้งแต พ.ศ. 2475    จนถึง ปจจุบัน) 
 
401-422  ชนชัน้นําและผูนําทางการเมือง      3(3-0-6) 
  Political Elite and Leadership 
  ศึกษาทฤษฎีชนช้ันนําทางการเมือง การมีอํานาจหรืออิทธิพลทางการเมือง  ความสัมพันธระหวาง
ชนช้ันนํา และผูอยูใตปกครอง  ลักษณะและรูปแบบของผูนําทางการเมือง  และบทบาทของชนช้ันนํา และผูนํา
ทางการเมืองในสังคม 



 
401-423  ประเด็นศึกษาในทางการเมืองการปกครอง     3(3-0-6) 

Topical Studies in Politics and Government  
ศึกษาประเด็นและเร่ืองราวท่ีสําคัญทางการเมืองและการปกครอง โดยการนําเสนอหวัขอ การ

บรรยายตามความสนใจของผูเรียน โดยการจัดทํารายงานในปญหาทางการเมืองปญหาใดปญหาหนึ่ง และจะตองมี
สวนรวมในการอภิปรายในช้ัน 

 
401-424  สัมมนาการเมืองการปกครอง      3(3-0-6) 
   Seminar in Politics and Government 

ศึกษาเชิงวิเคราะหปญหาทางการเมืองการปกครองในประเด็นท่ีผูสอนกําหนดเนนการมีสวนรวม
ของนักศึกษาในการศึกษา คนควา วิเคราะหปญหา และเสนอทางเลือกในการแกไขปญหานั้น ๆ 
 
401-425  กรณีศึกษาการเมืองการปกครองทองถ่ินภาคใต    3(3-0-6) 

Case studies in Southern Local Politics and Government 
ศึกษาเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการเมืองการปกครองทองถ่ิน โดยเนนการเมืองการ

ปกครองทองถ่ินภาคใต  วิเคราะหปจจัยแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีผลกระทบตอการเมืองการปกครอง
ทองถ่ินภาคใต   

 
 401-426 การส่ือสารทางการเมือง       3(3-0-6) 

Political Communication    
ศึกษาความสัมพันธระหวางผูนําทางการเมือง  ระบบราชการ  และประชาชน  โดยเนน

ความสําคัญของแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อิทธิพลของการเมืองตอระบบราชการและอิทธิพล
ของระบบราชการตอการเมือง ตลอดจน แนวความคิดในการปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ เพ่ือใหเกิดการส่ือ
ความเขาใจในการบริหารงานของภาครัฐ  

 
401-428  กฎหมายอาญา 1        3(3-0-6) 

Criminal Laws I 
ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ไดแก  บทนิยามการใชกฎหมาย

อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา  การพยายามจะกระทําความผิด ตัวการและ
ผูสนับสนุน 
 



401-429  กฎหมายอาญา 2        3(3-0-6) 
Criminal Laws II 
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง 

ความผิดเกี่ยวกับการคา ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการ   ปกครองความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและ
ช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวทรัพยและลหุโทษ 
 
401-430  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1      3(3-0-6) 

Law of Criminal Procedure I 
ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยวิธีพจิารณาความอาญา อํานาจของพนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียก

และหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ปลอยช่ัวคราว การสอบสวน การชันสูตร พลิกศพ การฟองคดีแพงท่ี
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา   ภาค 1 และภาค 2  วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน 
ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3  

 
401-431  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2      3 ( 3-0-6 ) 

Law of Criminal Procedure II 
วิชาบังคับกอน: 401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
ศึกษาถึงกระบวนการดําเนินคดีอาญา (ตอ) ใหทราบถึงการอุทธรณ และฎีกา การบังคับตาม 

คําพิพากษา และคาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 4 ภาค  5    ภาค  6   และภาค  7 

 
401-432  ความขัดแยงทางการเมืองและการแกไขความขัดแยง   3(3-0-6) 

Political Conflicts and Conflict Resolution 
ศึกษาลักษณะ  ประเภท  และมูลเหตุสําคัญของความขัดแยง  ท่ีนําไปสูความรุนแรงทางการเมือง  

ศึกษาและวิเคราะหแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมทองถ่ิน การเจรจา
ไกลเกล่ียและการตอรอง 
 
401-433  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย      3(3-0-6) 

Democratic Citizenships 
ศึกษาในเร่ืองความเปนมาและความหมายพลเมือง สิทธิและหนาท่ีของพลเมืองในระบอบประชิป

ไตย ความเปนพลเมืองกับสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิของพลเมืองในสังคม ตลอดจนกฎหมาย
รัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองความเปนพลเมือง 



401-434  สัมมนาประเดน็ปญหาการบริหารและการปกครองทองถ่ิน   3(3-0-6) 
Seminar: Issues in Local Government and Administration 
สัมมนาประเด็นปญหาท่ีผูสอนกําหนดเกี่ยวกับการบริหารการปกครองทองถ่ินรูปแบบตางๆเนน

วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบในสถานการณและนวัตกรรมการบริหารปกครองทองถ่ิน โดย
พิจารณารวมกันระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 
401-435  วิถีการเมืองไทยในชุมชน       3(3-0-6) 

Way of Thai Politics in Community 
ศึกษาถึงสภาพการณของชุมชนในแงมุมดานการเมือง การจัดการกลุม การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นของชุมชน การมีสวนรวมทางากรเมืองของคนในชุมชนและการแสดงออกในทางพฤติกรรมทางการเมือง 
การรวมวิพากษวิจารณสถานการณทางการเมืองในประเทศกับชุมชน 
 
401-436  การเมืองเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

Natural Resources Management Politics and Environmental 
ศึกษาความสัมพันธของการเมืองกับส่ิงแวดลอม  ขบวนการเคล่ือนไหวดานส่ิงแวดลอม  

กระบวนการนโยบายและการบริหารส่ิงแวดลอม ความหมายและความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และ ส่ิงแวดลอม สภาพและสถานการณปญหาทรัพยากร และส่ิงแวดลอมของประเทศไทย การพัฒนากับปญหาท่ี
มีผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม การ
พัฒนาการมีสวนรวมของประชากร กฎหมายส่ิงแวดลอม  การจัดทําแผนและโครงการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 
401-437  ประเด็นปญหากับการจัดการพื้นท่ีชายแดน        3(3-0-6) 

Problems and Management of Borderlands 
กรณีศึกษาเชิงสหวิทยาการเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดน

ไทย  โดยเนนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม สภาพแวดลอม และความสัมพันธระหวางประเทศ  
   

401-438  การศึกษาการตํารวจและการทหาร      3(3-0-6) 
  Police study and Ministry study 
  เปนการบริหารจัดการงานท่ีเกี่ยวของกับระบบงานยุติธรรม ไดแก องคกรตํารวจ ทหาร อัยการ 
ศาล ราชทัณฑและคุมประพฤติ โดยเฉพาะเร่ืองหลักการบริหารจัดการ การบังคับใชกฎหมายอาญา การแกปญหา
การกระทําความผิดในสังคม 
 



401-479  สหกิจศึกษา        9(0-40-9) 
Cooperative Education in Political Science 
วิชาบังคับกอน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนักศึกษาป 3 ขั้นไป 
การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงทางดานรัฐศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือสถาน

ประกอบการ โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาตองเขาไป
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานของหนวยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย
ใหทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานใหกับ
นักศึกษา และนักศึกษาจะตองจัดการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหการเมืองการบริหารงานในองคการ ตลอดจน
การวางโครงการในการแกไขปญหาการเมืองปกครอง และการบริหารงานในองคการ ฯลฯเขียนรายงานและผล
การปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกลาว ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานนั้น ๆ ได จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารของแตละองคการ หนวยงาน 
หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
402-201  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 

Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ความสัมพันธกับวิชาสังคมศาสตรอ่ืน ๆ องคการและกระบวนการบริหารงานทุกข้ันตอน กิจกรรมของรัฐบาล ใน
การดําเนนิงานตามนโยบายของรัฐ    อันไดแก   หนาท่ีทางการบริหารและ การอํานวยบริการใหกับประชาชน 
 
402-202  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Introduction to Public Policy   
  ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ  การกอตัวของนโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบาย
สาธารณะ   และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย 
 
402-203  สถิติสําหรับนกัสังคมศาสตร       3(3-0-6)  

Statistics for Social Scientist 
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตนเกีย่วกบัการใชสถิติ  สําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร การวิเคราะห    ขอมูล   

การแปลผล  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผล     และการสรุปผลการวิจัย 
 
 
 
 



 
402-208  องคการและการบริหารงานในภาครัฐ     3 (3-0-6) 

 Public Organization and Public Administration 
  ศึกษาลักษณะขององคกการ การบริหารงานรวมถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและ
วิธีการดําเนินงานของภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ินรวมถึงทฤษฎีท่ีสามารถนํามาปรับใชใหเขากับ
สภาพการณในปจจุบัน 
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