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1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
100 - 110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                  3(3-0-6)  
 Fundamental  Mathematics 
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร และการประยุกต ท่ีสามารถใชไดในการ
ดําเนินชีวิต   
 
100 - 111 สถิติเบื้องตน                                                                            3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู        
การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกต ิ  
การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ  การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  
และสัดสวน  การใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 
 
100 - 112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                     3(3-0-6) 
 Introduction to Computer 
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตางๆ  องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล
หนวยความจําสํารอง  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงานภาษาคอมพิวเตอร
และระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
100 - 113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                        3(3-0-6) 
 General Sciences 
 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมให
เขากับการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยาและ ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของกับการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 



100 - 114 คอมพิวเตอรและการประยุกต                                                                            3(2-2-5) 
 Computer  and  Applications 
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรม    
การจัดการฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใช
งานเวิรดโปรเซสเซอร  กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส  โปรแกรมนําเสนอผลงาน  และการใชงาน
อินเทอรเน็ต 
 
100 - 115 หลักเคมี  3(2-2-5) 
 Principles  of  Chemistry 
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การสมดุล 
ทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 
 
100-116  แคลคูลัส        3(2–2–5)
  Calculus 
  วิชาบังคับกอน  :  100 - 110  พื้นฐานทางคณิตศาสตร    

ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชัน  คาจริงตัวแปรเดียว  อินทิกรัลไม 
ตรงแบบ  ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริงและอนุกรมกําลัง 
 
100–117 ความนาจะเปนและสถิติ       3(3–0–6)
  Probability and Statistics 
                 สถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปน  การแจก
แจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง   การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวน  การ
ถดถอยและสหสัมพันธ   การแจกแจงไคสแควรและการวิเคราะหความถ่ี   สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 
 
100–118  คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง        3(3–0–6) 
  Discrete Mathematics 
               ข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวยีนบังเกิด
และระเบียบวธีิผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนยิาม อุปนัย ความสัมพนัธทวภิาคและไดกราฟ การ
ปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิคววิาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิง
โทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันที่สุด ทรีแผท่ัว
เล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุฟ และฟงกชันถายแบบ 



100 - 120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                          3(3-0-6) 
                           Man and Environment 

 ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต ภาวะโลกรอน รวมท้ังความหลากหลายของ ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพ
ระหวาง ส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้น   รวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ   
โดย มีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใช
เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 
 
 
100 - 131 ปรัชญาเบ้ืองตน                                                                           3(3-0-6) 
 Introduction to Philosophy 
 ศึกษาความรูพื ้นฐานเกี ่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ทฤษฎีแหงความรู และจริยศาสตร   
ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและมนุษย   การรับรูของมนุษย ตลอดจนสามารถประยุกตปรัชญาในการดําเนินชีวิต 
 
100 - 133 อารยธรรมไทย                                                                           3(3-0-6) 
 Thai Civilization 
  ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถิ่นฐานและ 
การสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม    
อารยธรรมศรีวิชัย   การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ตัง้แตสมัยอยุธยาเปนตน 
 
100 - 134 อารยธรรมตะวันตก                                                                      3(3-0-6) 
 Western Civilization 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 15 จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหา  ซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม      
การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 



 
 100 - 135 มนุษยกับศิลปะ                                                                            3(3-0-6) 
 Man and Art 
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ   การเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวคิดทาง
อุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 
100 - 136  มนุษยกับดนตรี                                                                           3(3-0-6) 
 Man and Music  
 ศึกษาใหรูจักเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของ
ดนตรีอันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย
รวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
 
100 - 137 หลักในการเขียนภาพ                                                                    2(1-2-3) 
 Principles of Drawing 
 ศึกษาปฏิบัติงานดานการเขียนภาพ โดยใหมีประสบการณในการใชวัสดุ เคร่ืองมือ   
และเทคนิควิธีการตางๆ   เพื่อเปนพื้นฐานในงานศิลปะ 
 
100 - 138 ดนตรีไทย                                                                                  3(2-2-5) 
 Thai Music 
 ศึกษาหลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย  ท้ังดานประวัติความเปนมา  การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรี
ไทยได 
 
100 - 139 ดนตรีสากล                                                                                  3(2-2-5) 
 Western Music 
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตางๆ  การฝกอานตัวโนตงายๆ  
และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  
 



 
100 - 140 จิตวิทยาท่ัวไป                                                                              3(3-0-6) 
 General Psychology 
 ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย   โดยใชหลักเกณฑทางวิทยาศาสตร       
พื้นฐานทางชีววิทยา  ท่ีเกีย่วกับพฤติกรรมและศึกษาองคประกอบสําคัญ   บุคลิกภาพและการปรับตัว        
การจําและการลืม  แรงจูงใจ  การรับรูอารมณ  ความคิดและการแกปญหาดานพฤติกรรมของมนุษย             
พฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม 
 
100 - 141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                     3(3-0-6) 
 Introduction to Law 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ทางกฎหมายสกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   
ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ   การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   
การรางกฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมาย  สิทธิและการใชสิทธิ  ตลอดจนหลัก
สําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 
 
100 - 142 หลักรัฐศาสตร                                                                               3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 
 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล         
รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชน และอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ   ตลอดจนการเมืองระหวาง
ประเทศโดยยอ 
 
100 - 143 การเมืองและการปกครองไทย                                                          3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
 ศึกษาววิัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบัน
นิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวน การ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน   
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 



100 - 144 หลักเศรษฐศาสตร                                      3(3-0-6) 
Principles  of  Economics 

  ศึกษาหลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาที่มี
การแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชี   ผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนด     
รายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและการเงินระหวาง
ประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 
 
100 - 145 สังคมวิทยาเบ้ืองตน                                                                       3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology 
 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยา   วัฒนธรรมกับสังคม  การจัดระเบียบทางสังคม    
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและปญหาทางสังคม 
 
100 - 146 พลศึกษา                                                                                 1(0-2-1) 
 Physical Education 
  ศึกษาและเขาใจพ้ืนฐานของการกีฬา เพื่อพฒันารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 

 
100 - 147 ลีลาศ                                                                                 1(0-2-1) 
 Skills  in Social Dance 
 ศึกษาใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางใน 
การลีลาศ   การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ 
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 
100 - 148 มนุษยกับสังคม                                                                           3(3-0-6) 
 Man and Society 
  ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม    วิ เคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบ  ตลอดจนปญหาและวิธีการ
แกปญหาสังคม 

 
 
 



100 - 149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                       3(3-0-6) 
 Politics  and  Economics  in  Society 
 ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษา
ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 
100 - 160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา             2(1-2-3) 
 Study  Skills  in  Higher  Education 
 ศึกษาปรัชญา  ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบัน และระเบียบวนิัย  ทักษะในการเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ  วิธีฟง-จดคําบรรยาย   การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน  ความรับผิดชอบ วิธีการซักถาม   
การคิดวิเคราะหและสังเคราะห   กระบวนการกลุม   การสืบคนในหองสมุด   การสืบคนจากอินเทอรเน็ต
และการใชแหลงความรูอื่นๆ  การเขียนรายงานและการนําเสนอ การเตรียมตัวสอบ  วิธีการทําขอสอบ   
การบริหารเวลาในระดับอุดมศึกษาใหเหมาะสม และการเรียนรูตลอดชีวิต   
 
100 - 161 บัณฑิตท่ีพึงประสงค  1                                          2(1-2-3) 
  Ideal Graduate I 

 ศึกษาและพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมนําความรู  และมีคุณภาพ 
ตรงกับปรัชญาและจุดประสงคของมหาวิทยาลัยและของชาติ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ 
ตอตนเอง ผูอ่ืน สังคมและส่ิงแวดลอม รูจกัหนาท่ีสิทธิและเสรีภาพ รูจกัตนเองและการกําหนดเปาหมาย 
และวางแผนชีวิต  รูจักผูอ่ืน รูจักกาล รูจักชุมชนและสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ความคิดสรางสรรค  
รูจักการใชเหตุและผล  รูจักแกปญหา ความเปนผูนํา  ทักษะชีวติ  มนษุยสัมพันธและการทํางานเปนหมูคณะ   
การทํากิจกรรมเพื่อสังคม  จริยธรรมกับความสําเร็จในชีวิต  การรักษาสุขภาพกายและจิต  การรักษา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเขาใจวัฒนธรรมสากล และดําเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
100 - 162 บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2                   2(1-2-3) 
  Ideal Graduate II 
  วิชาบังคับกอน :  เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป 

ศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพ   จริยธรรมในองคการและผลกระทบตอสังคม    การวิเคราะห
ความสัมพนัธระหวางรัฐบาล กฎหมาย องคการ ชุมชน เทคโนโลยี เศรษฐกจิ ความเช่ือและคานิยมตอปญหาใน
สังคมและหัวขอท่ีนาสนใจในดานพัฒนาตนเองใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค  การเตรียมความพรอมเขา
สูการทํางานและการดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางสันติสุข  



100 - 163 นันทนาการ                    1(0-2-1) 
  Recreation 
  ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการ
ท่ีมีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน   การฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
 
100 - 164 การใชหองสมดุ                                                                           1(1-0-2) 
 Using  the  Library  
 ศึกษาเกี่ยวกับการใชหองสมุด  ตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ใน
หองสมุด    ระบบการจัดหมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    
 
100 - 165 การคิดวิเคราะห                                                                          3(3-0-6) 
 Analytical   Thinking 
 ศึกษากฎเกณฑการใชเหตุผลในทางตรรกวิทยาวิธีการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  การเรียนรู   
การบริหารการจัดการความรู  ใหนกัศึกษาสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะห  รูจักวิธีคิดในกรอบและนอกกรอบได   
รูจักการใชเหตุผลในชีวิตอยางสมเหตุสมผล ท้ังตอตนเองและสังคมในยุคโลกาภวิัตนมาจนถึงการเขามาของ 
ชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสราง
ไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 
 
100 - 231           ชีวิตกับวรรณกรรม                                  3(3-0-6)                            
  Life  and  Literature 
                  ศึกษาความเขาใจเกีย่วกับชีวติ   ความเขาใจเกี่ยวกบัวรรณกรรมประเภทเร่ืองส้ัน  นวนิยาย   
บทกวี  และบทละคร   และความเขาใจเกีย่วกับความสัมพันธของวรรณกรรมกับชีวิต  ในคุณคาดานความดี   
ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดอุดมคติ  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  อีกท้ังสงเสริมการอาน
วรรณกรรมใหเกิดแกผูเรียน 
 
 
 
 
 



100 - 240     เศรษฐกิจพอเพียง                                                3(3-0-6) 
                 Sufficiency  Economy            
                   ศึกษาหลักและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกตในรูปแบบและ 
ลักษณะตางๆ รวมถึงการบริหารการจัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม   
ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภิวัตน 
 
100 - 241      ภูมิปญญาทองถ่ิน                                                        3(3-0-6) 
                  Local  Wisdom 
                             ศึกษาความหมาย  ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญาไทยตะวนัออกและภูมิปญญา
ตะวนัตก  ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน  เนนภมิูปญญาทองถิ่นของไทย 
ดานเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม  คหกรรม  ภาษาและวรรณคดี  และการประยุกตใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินตอการดําเนนิชีวิต 
 
100 - 242     สันติศึกษา                                                                             3(3-0-6) 
                   Peace  Studies 
                 ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดาน
รัฐศาสตร   
สังคมวิทยา  จติวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 
100 - 243   สุนทรียศึกษา                                         3(3-0-6) 

          Aesthetic  Education 
          ศึกษากระบวนการเขาถึงความซาบซ้ึง  ความงาม  ความไพเราะ  และกระบวนการสรางสรรค

ศิลปศึกษา  กระบวนการเพ่ิมพูนและพัฒนาประสบการณสุนทรียะ  จินตภาพและอุปมาอุปไมย  ตลอดจน
การขยายขอบขายมโนทัศนเชิงคุณคาใหเปนผูท่ีมีคานิยมและรสนิยมในสุนทรียภาพ  มีดุลยภาพในการครอง
ชีวิตเพื่อช่ืนชมปติและมีความสุข 
 
 
 
 
 



 
100 - 244 เตรียมสหกิจศึกษา                                      2(1-2-3) 

Cooperative  Education  Preparation   
  ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
เทคนิคในการสมัครงาน   ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    เพื่อนําไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ   การ
ส่ือสาร มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  เปนตน 
 
100 - 150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                               3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการระเบียบและวิธีการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารท้ังในดานการฟง   
การพูด  การอาน   และการเขียน   
 
100 - 151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                    3(2-2-5) 
 English I 
 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   อาน  
และเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 
 
100 - 152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                            3(2-2-5) 
 English  II  
 วิชาบังคับกอน  :  100 - 151   ภาษาอังกฤษ 1  ( ยกเวนหลักสูตรตอเนื่อง ) 
  ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มข้ึน 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

100 - 154 ภาษาจีน 1                                                                                     3(2-2-5)                            
 Chinese I 
               ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจนี(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพืน้ฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพดู การ
อาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 
 



 
100 - 155 พัฒนาการอาน                                                                              3(2-2-5) 
 Reading  Development 
 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับใจความ การวิเคราะห   
การตีความ  การสังเคราะห  และการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
 
100 - 156 พัฒนาทักษะการอานขั้นสูง            3(2-2-5) 
 Improving  Advanced  Reading  Skills 
 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจน 
ความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาด
และการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและ การพัฒนา
ความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอานและการเปนนักอานท่ีดี 
 
100 - 157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                       3(2-2-5) 
 Thai  Speech   
 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน  โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ
ตาง ๆ  ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ี
ชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกีย่วของกับการดําเนินชีวิต 

100 - 250 ภาษาอังกฤษ 3                                                                                                  3(2-2-5)    

                            English  III 
 วิชาบังคับกอน  :  100-152   ภาษาอังกฤษ 2     
  ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ  อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ือง 
ท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนที่ใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ  วิธีการอาน 
เพื่อจับใจความและการตีความ   ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา   และหนังสือพิมพ  
 
100 - 251 ภาษาอังกฤษ 4                                                                              3(2-2-5) 
  English  IV  
 วิชาบังคับกอน  :  100-250   ภาษาอังกฤษ 3     
 ศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน  การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษา
อยางมีหลักเกณฑ และภาษาท่ีใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองาน  เชน  การใชโทรศัพท  การนัดหมาย  การ
ตอนรับแขก  การขอขอมูล และการจดบันทึกขอความ   



 
100 - 252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน                                              3(2-2-5) 
  English for Academic Purpose 

วิชาบังคับกอน  :  100 -152 ภาษาอังกฤษ  2 
  ศึกษาและฝกการใชศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ี
ใชสําหรับวชิาการเฉพาะดาน 
 

ภาษาจีน 2                                                                                     3(2-2-5)                           100 - 253 
 Chinese II 
 วิชาบังคับกอน  :  100-154   ภาษาจีน 1     
 ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน  1  โดยฝกทักษะทั้ง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีน
แบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 
 
100 - 351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1                    3(2-2-5)               
  English for Business  I 
  ศึกษาถึงการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะใน   การเขียน
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมาย
ธุรกิจแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนา
ในรูปแบบตางๆในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
 
100 - 352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2                   3(2-2-5)
  English for Business II 
  วิชาบังคับกอน :  100-351  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 
  ศึกษาถึงการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียน
จดหมายธุรกิจและงานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ีซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เกีย่วกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
 
 
 
 



 
100 - 353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3                   3(2-2-5)               
  English Conversation  III 
  ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน  ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา   
รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตางๆ ท่ี
นารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และเนนในการใชกาล (Tense)  โดยเฉพาะปจจุบันกาลและ
อดีตกาล   ฝกแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
401-101  หลักรัฐศาสตร            3(3-0-6) 

Principles of Political Science 
 ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชารัฐศาสตรและการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อํานาจอธิปไตย 

รัฐบาลและรูปแบบตางๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง 
สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาทาง
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร 
 
401-102  การเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 

Thai Politics and Government 
  ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง สถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลักการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปจจุบัน  
รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
401-204  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ                 3(3-0-6) 

Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเนนความสัมพนัธระหวางแนว

การศึกษากับววิัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศ ตัง้แตการเกดิระบบรัฐสมัยใหม จนถึงปจจุบัน 
ระบบความสัมพันธระหวางประเทศกอน และหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น    
 
 
 
 



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

Introduction to Comparative Politics 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษา

การเมืองเปรียบเทียบ ตัวอยางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และระดับตาง ๆ ไดแกระบบราชการ
เปรียบเทียบ 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  
 
402-201   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐประศาสนศาสตร                                3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร 

ความสัมพันธกับวิชาสังคมศาสตรอ่ืนๆ องคการและกระบวนการบริหารงานทุกข้ันตอน กิจกรรมของ
รัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ ไดแก หนาท่ีทางการบริหารและการอํานวยบริการใหกับ
ประชาชน 
 
402-202  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ                                                      3(3-0-6) 

Introduction to Public  Policy 
ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การกอตัวของนโยบายสาธารณะ ประเภทของ

นโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย 
 
402-203  สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร                                                                       3(3-0-6) 

Statistics for Social Scientist 
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการใชสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร การวิเคราะห

ขอมูลการแปลผลการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจัย 
 
 
 



 
402-301  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร                                                                  3(3-0-6) 

Research Methodology in Social Science 
วิชาบังคับกอน: 402-203 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร  
ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนในการทําวิจัยแบบตางๆโดยเร่ิมต้ังแตการ 

กําหนดปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดวัตถุประสงคการตั้งสมมุติฐานออกแบบงานวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือ การรวบรวมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย โดยเนน
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
 
401-304  กฎหมายปกครอง                                                                                       3(3-0-6) 

Administrative laws 
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลักท่ัวไปและปญหา

ในการจัดระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบการบริหารราชการสวนตางๆของไทยในปจจุบัน และใน
อนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมายการควบคุมฝายปกครอง ศาล
ปกครองและคดีปกครอง 

 
401-311  การบริหารการปกครองทองถ่ินไทย         3(3-0-6) 

 Thai Local Government and Administration 
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทย รัฐธรรมนูญและรูปแบบโครงสราง การ

ปกครองของไทย การบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน วิวัฒนาการของการปกครอง
ทองถ่ินไทยการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ ความแตกตางระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครอง
นครหลวง ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการบริหารราชการรูปแบบอ่ืนๆรวมถึงปญหาการ
ปกครองทองถ่ินของไทย 

 
401-433  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย      3(3-0-6) 

Democratic Citizenships 
ศึกษาในเร่ืองความเปนมาและความหมายพลเมือง สิทธิและหนาท่ีของพลเมืองในระบอบ

ประชิปไตย ความเปนพลเมืองกับสิทธิมนุษยชน ขอบเขตแหงการใชสิทธิของพลเมืองในสังคม ตลอดจน
กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองความเปนพลเมือง 
 
 



 
402-207  การบริหารระบบราชการไทย                                                                              3(3-0-6) 

Thai Public Administration System 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารราชการไทยในเร่ืองแนวความคิด คุณคา ระบบและ

วิวัฒนาการ การจัดสวนราชการไทย ลักษณะและความสัมพันธภายในองคการทางราชการ อิทธิพลของ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีมีตอการบริหารราชการไทย และปญหาการบริหารราชการของไทย 

 
402-208  องคการและบริหารงานในภาครัฐ      3(3-0-6) 
  Public  Organization  and  Public  Administration 
  ศึกษาลักษณะขององคการ การบริหารงานรวมถึงอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสราง
และวิธีการดําเนินงานของภาครัฐท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ินรวมถึงทฤษฎีท่ีสามารถนํามาปรับใชใหเขา
กับสภาพการณในปจจุบัน 
 
402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐแนวใหม    3(3-0-6) 

Human  Resource  in   new  Public  
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคกร การสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

คน แบบองครวม กลยุทธ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารจัดการกําลังคน ระบบ
ขอมูลกําลังคน และการวิจัยกําลังคน ระบบขาราชการและพนักงานของรัฐ 
 
402-300  การบริหารคลังสาธารณะ                                                           3(3-0-6) 

Public Finance Administration 
วิชาบังคับกอน: 100-144 หลักเศรษฐศาสตร 
ศึกษาบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความรูเกี่ยวกับสถาบันและระบบการคลัง 

นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจายของรัฐบาล 
กระบวนการงบประมาณ หนี้สาธารณะและผลกระทบ การใชนโยบายการคลังกับปญหาเศรษฐกิจตลอดจน
ปญหาการคลังของประเทศไทยในปจจุบัน 

 
 
 
 
 



 
 

402-302   นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                                 3(3-0-6) 
                                 Public Policy and Planning 

วิชาบังคับกอน:    402-202 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ                                                     
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน การนํานโยบาย

ไปปฎิบัติ การประเมินผลแผนและนโยบายและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ โดยศึกษารวมถึงนโยบาย
และแผนงานตางๆของรัฐบาลไทย 

 
402-303  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม                                                                     3(3-0-6) 

New Administration Technique 
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตางๆ เชน การปรับปรุงระบบงาน วิธีการวิเคราะหเพื่อใหการทํางานใหได
มาตรฐานการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารงานโดยวัตถุประสงค 
 
402-304   สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ                                                                   3(3-0-6) 

Seminar in Government and administration 
สําหรับนักศึกษาท่ีลงเรียนในภาคเรียนสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น 
ศึกษาปญหาเฉพาะดานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐตางๆ ท่ีผูศึกษามีความสนใจเปนพิเศษ 
 
402-305  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ชุมชน                                                          3(3-0-6) 

Natural Resource and social Management 
ศึกษาดานกลยุทธ และเทคนิคการจัดการดานนิเวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและทองถ่ินตางๆ 
กรณีศึกษาปญหาและมาตรการแกไขปญหา 
 
 
402-306   การบริหารความขัดแยงในองคกรภาครัฐ                                                             3(3-0-6) 

Conflict Management in The Public Sector                      
 ความหมาย สาเหตุและผลของความขัดแยง แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกับการขัดแยง ท่ีมา
และกระบวนการของการขัดแยง ความขดัแยงระหวางบุคคลและระหวางกลุม การแกปญหาความขัดแยง 
วิธีการจัดการความขัดแยงในองคการความขัดแยงระหวางฝายผูชํานาญการ วิธีลดความขัดแยงระหวางฝาย
บริหารกับฝายชํานาญการ ตลอดจนบทบาทของผูบริหารและการบริหารความขัดแยงในองคการ 



 
 
402-307  การวางแผนและบริหารโครงการภาครัฐ                                                              3(3-0-6) 

Planning and Management in The Public Sector 
ศึกษาหลักการทั่วไปและเทคนิคการวางแผน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการภาครัฐ

ในการการจัดองคการ การบริหารงาน และควบคุมการดําเนินโครงการใหประสบความสําเร็จ 
 

402-308  ภาวะผูนําในการบริหารรัฐกิจ                                                                              3(3-0-6) 
Leadership In Public Administration 
ศึกษาความมุงหมายและความตองการเปนผูนํา ทฤษฎีของความเปนผูนํา ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับ 

พฤติกรมการเปนผูนํา ทฤษฎีผูนําข้ึนกับสถานการณ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎี บุคลิกภาพ คุณลักษณะของ
ความเปนผูนํา การสรางแรงจูงใจ บทบาทหนาท่ีของความเปนผูนํา ความเปนผูนําในการบริหารรัฐกิจ 
ปญหาของผูนําและแนวทางการแกไข 
 
402-309  มนุษยสัมพันธในองคการ                                                                          3(3-0-6) 

Human Relation in Organization 
ลักษณะ แนวความคิด ทฤษฎีและปจจัยอันเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล 

 คณะ และองคการ หนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและคณะ ภาวะผูนํา
ความรับผิดชอบ การตัดสินใจบุคลิกภาพการจูงใจและการประสานงาน 
 
402-410  การบริหารการพัฒนา                                                                                    3(3-0-6) 

Development Administration  
ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารพัฒนา กลวิธีการดําเนินการบริหารพัฒนาใหบรรลุ

เปาหมาย ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของการบริหารพัฒนา และปจจัยแวดลอมตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  วิชาโท 
(1) กลุมวิชาทางวิชาชีพทางการปกครองและตํารวจ 
 301-306 กฎหมายลักษณะพยาน         3(3-0-6) 

Law of Evidence  
ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ   และผู

ชํานาญพิเศษ  ท้ังท่ีเปนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล   กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง 
           
 401-428 กฎหมายอาญา 1                          3(3-0-6) 
                         Criminal Laws I 

ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ไดแก  บทนยิาม
การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความรับผิดชอบทางอาญา  การพยายามจะกระทํา
ความผิด ตัวการและผูสนับสนุน 
 
401-429  กฎหมายอาญา 2               3(3-0-6) 
                         Criminal Laws II 

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ไดแก ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
แปลง ความผิดเกีย่วกับการคา ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการ   ปกครองความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกีย่วทรัพยและลหโุทษ 
 
401-430  กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1            3(3-0-6) 
                         Law of Criminal Procedure I 

ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยวิธีพจิารณาความอาญา อํานาจของพนักงานสอบสวนและศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว การสอบสวน การชนัสูตร พลิกศพ การฟอง
คดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความอาญา   ภาค 1 และภาค 2  วิธี
พิจารณาในศาลช้ันตน 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 การอภยัโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาภาค 4 ภาค  5    ภาค  6   และภาค  7 
 
401-438  การศึกษาการตํารวจและการทหาร           3 (3-0-6) 
  Police study and Ministry study 
  เปนการบริหารจัดการงานท่ีเกี่ยวของกับระบบงานยุติธรรม ไดแก องคกรตํารวจ ทหาร 
อัยการ ศาล ราชทัณฑและคุมประพฤติ โดยเฉพาะเร่ืองหลักการบริหารจัดการ การบังคับใชกฎหมายอาญา 
การแกปญหาการกระทําความผิดในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
(2) กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
201–101 ความรูเก่ียวกับธุรกิจ       3(3–0–6) 
  Introduction to Business 
              ลักษณะและความสําคัญของธุรกิจ  อิทธิพลของส่ิงแวดลอมท่ีมีตอธุรกิจธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคม ประเภทของธุรกิจและการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจแตละประเภท หนาท่ีหลักของ
ธุรกิจในดานการบัญชี  การเงิน  การผลิต การตลาด และการบริหาร  เอกสารการเครดิตและการภาษอีากรท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจ  การคาระหวางประเทศ การประกันภัย หลักเบ้ืองตนในการทํางบประมาณเพ่ือธุรกิจ 
ท่ัว ๆ ไป 
 
202-100      หลักการบัญชี  1                           3(3-0-6) 
   Principles of  Accounting I 
                  ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีของกิจการขายสินคาและบริการ รวมถึงการวิเคราะห
และบันทึกรายการ ตามหลักบัญชีคูในสมดุรายวนัข้ันตนและสมุดรายวันเฉพาะตาง ๆ การ 
ผานรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเม่ือส้ินงวดบัญชี การแกไขขอผิดพลาดทาง
บัญชี การทํางบทดลอง กระดาษทําการ การปดบัญชี การทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน  
และวดัผลการดําเนินงานของกิจการ การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ ส่ังจาย และระบบเงินสดยอย 
 
202-205  การเงินธุรกิจ        3(2–2–5) 
  Business Finance 
               ขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการจัดการ
ทาง    การเงนิของธุรกจิ รูปแบบของธุรกิจ และภาษอีากร การอานและตีความหมายงบการเงินข้ันตน เทคนิค
ของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรร
เงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสินรวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินรวมถึง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน  
 
203-206  หลักการตลาด        3(3-0-6) 

Principles  of  Marketing 



 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด 
สถาบันทางการตลาด สวนผสมของการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการ
เลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  การตลาดการ  เกษตร การตลาดอุตสาหกรรม   
และการตลาดระหวางประเทศ 

 
301-209  กฎหมายธุรกิจ         3(3-0-6) 
   Business  Law 
 ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา และหลักกฎหมายเกี่ยวกบัการ
จัดต้ังอํานาจหนาท่ี การดําเนนิการ และเลิกกิจการ สําหรับหางหุนสวน บริษัทจํากัด รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สหกรณ รัฐวิสาหกจิ สมาคมการคา  และหอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตาง ๆ 
เชน พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และพระราชบญัญัติเคร่ืองหมายการคา 
 
4.  วิชาสหกิจศึกษา 
402-479  สหกิจศึกษา         9(0-40-9) 
                         Cooperative Education in Political Science 

วิชาบังคับกอน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนักศึกษาป 3 ขึ้นไป 
การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงทางดานรัฐศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกจิหรือ 

สถานประกอบการ โดยมีการวางแผนรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นกัศึกษา
ตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานของหนวยงานนัน้ โดยมีพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมายใหทําหนาท่ีดแูลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน 
แผนการปฏิบัติงานใหกับนกัศึกษา และนักศึกษาจะตองจัดการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหการเมืองการ
บริหารงานในองคการ ตลอดจนการวางโครงการในการแกไขปญหาการเมืองปกครอง และการบริหารงาน
ในองคการ ฯลฯเขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการ
ปฏิบัติงานดังกลาว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหนวยงานนัน้ ๆ ได จะตองอยูภายใต
การดูแลของผูบริหารของแตละองคการ หนวยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 
1 ภาคการศึกษา 
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