
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ี
สามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดับและ
การจัดหมู การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากร
ท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย คาตัวแปรและสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ 
และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction  to Computer  
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุค
ตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล  ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
 
 
 
 

  



 

100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Sciences  
 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขา
กับการดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 

   

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การ
แจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี
สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

   
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        3(2-2-5) 

 Fundamentals  of  Computer  and  Information Technology   

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอรฟแวร การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต 
การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและ
แสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล 
ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพ
ระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอ
ปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ 
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 



 

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุล
ทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และ
นิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน แสง ฟสิกสแผน
ใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโตตอบขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

100-126    นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐาน
สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห
ทางดาน นาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย นาโนอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี
ความเปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโน
เทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 

100-127     ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  
   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ
โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ 
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

  
 
 

 



 

100-128    ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 
   Life   and  Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด
ของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการ
เปล่ียน รูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพ
ของแหลงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงาน
น้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงานจาก คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การ
ใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life  and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ
รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต
วัฒนธรรมของมนุษย 
 

 

   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  
 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม  อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ี
เดนชัด  ต้ังแตสมัยอยุธยาเปนตนมา  จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

  
 
 

 



 

100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                                            3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 15 
จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การ
ผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
แนวคิดทางดานการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                   3(3-0-6) 

 Man and Art  
 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุค
ตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 

 

100-136 มนุษยกับดนตรี                                                                                                               3(3-0-6) 

 Man  and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล  ความเขาใจองคประกอบของดนตรี อัน
เปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละ
สมัย รวมท้ังอัจฉริยะของอดตีคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลักการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐาน 
ทางดนตรีไทยได 

 

  
 
 
 

 



 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตาง ๆ  การ
ฝกอานตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

   

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  
 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจําของ
มนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของมนุษย  ความคิดและการ
แกปญหา  การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  
เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 
 

 

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  
 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom  Dance  
 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคูท่ีถูกตอง  ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ  มรรยาทในการลีลาศ  ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

   

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร างและองคประกอบของสังคม    วิ เคราะห สังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหา
และวิธีการแกปญหาสังคม 

 



 

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                                 3(3-0-6) 
 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและ
การจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการ
เรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ   การเตรียมตัว
สอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

   

100-163 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการที่
มีตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 

 

  
 
 

 



 

100-164 การใชหองสมุด                                                                                                          1(0-2-1) 

 Using  the  Library   
 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  ระบบ
การจัด หมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    

 

   
100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                                         3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปจจัยพื้นฐานของการคิด  ลักษณะของการคิด  ความสัมพันธ
ระหวางสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด  
การปองก ันและแกไขขอบกพรองในการคิด  ประเภทการคิดตางๆ   เน นพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ  การคิดวิเคราะหเหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะหเพื่อตัดสินใจอยางสมเหตุสมผลและการนําเสนอ
องคความรูท่ีเปนสัมฤทธิผลจากการฝกทักษะการคิดวิเคราะห   

 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 

เปาหมาย โครงสรางภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และ
สภาพเศรษฐกจิพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต  องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซีย  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค   2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม การรูจัก
สิทธิและหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติ
ตนหางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อนํา
องคความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   
100-200 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย  

 

   
100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม  3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน นวนิยาย  
บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับ
ชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศน
ตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพื่อใหผูเรียนรักวรรณกรรมและ   
รักการอาน 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง         3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว   
การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อให
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

   
100-241 ภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิ
ปญญาดานภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการ
ดําเนินชีวิต 

 

   

100-242 สันติศึกษา  3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยงและ   
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรู   
ดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา  2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน  
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันใน
องคกร และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อ
การทํางานในสังคมอยางมีความสุข   

 

 
   1.3  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการฟง  
การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   อาน
และเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ัน
ตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   
 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   



 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  
   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม  
หลักสูตรอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การ
ฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแกการอานจับใจความ  
การอาน วิเคราะห  การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  
 

 

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                                             3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจน
ความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอาน
เตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  
การอานเปรียบเทียบและการพัฒนาความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนา
นิสัยในการอาน 

 

   

100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                                         3(2-2-5) 

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ
ตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดาน
การพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 

 

  
 
 
 
 

 



 

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

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจใน
เร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใช
ท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจาก
บทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251 ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  
    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัด
หมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 

 

   
100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 

 

   

100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) 
ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

  
 

 



 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   
 

 

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   
 ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อ
สามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302 ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝกทักษะการ
ฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการ
กลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303 ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค 
การอานขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียง
และการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

  
 
 
 
 

 



 

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   
 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนา
ตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 
 

 

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝน
ใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดให
นักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 
 

 

100-352     ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาและฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ีซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไป 

 

  
 
 

 



 

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพท
สํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1  กลุมวิชาแกน 
100-141 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมาย         

Introduction to Laws 
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย   
ท่ีสําคัญ ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ การใชกฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การรางกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดชองวาง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

3(3-0-6) 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของ
การตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชี
ผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ 
 
 
 
 
 
 

 



 

401-101 หลักรัฐศาสตร 
Principles of Political Science 
ศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชารัฐศาสตรและการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อํานาจอธิปไตย 
รัฐบาลและรูปแบบตางๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิด
ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีสวนรวม
ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร 

3(3-0-6) 

   

401-102  การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครองสถาบันนิติ
บัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตลอดจน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลักการเปล่ียนแปลง
การปกครองจนถึงปจจุบัน รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) 

   

401-204 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 
Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดดานความสัมพนัธระหวางประเทศ   โดยเนนความสัมพนัธระหวางแนวการศึกษา 
กับวิวัฒนาการความสัมพันธระหวางประเทศ    ต้ังแตการเกดิระบบรัฐสมัยใหมจนถึงปจจบัุน   
ระบบความสัมพันธระหวางประเทศกอนและหลังสงครามโลกยุคสงครามเย็นและยุคหลัง 
สงครามเย็น    

3(3-0-6) 
 

   

401-205      ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองเปรียบเทียบ 
Introduction to Comparative Politics 
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบแนวการศึกษาการเมือง 
เปรียบเทียบตัวอยางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ  และระดับตาง ๆ  ไดแก  ระบบ 
ราชการเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 

 3(3-0-6) 
 

  
 
 

 



 

402-203 สถิติสําหรับนกัสังคมศาสตร                                                         
Statistics for Social Scientist 
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตนเกีย่วกบัการใชสถิติสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตรการวิเคราะหขอมูล
การแปลผลการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจัย 
 

3(3-0-6) 

402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร                                                                 
Research Methodology in Political Science 
วิชาบังคับกอน : 402-203 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร  
ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและข้ันตอนในการทําวิจยัแบบตางๆโดยเร่ิมต้ังแตการ
กําหนดปญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดวัตถุประสงคการตั้งสมมุติฐาน
ออกแบบงานวจิัย การสรางเคร่ืองมือ การรวบรวมขอมูล เทคนิคการวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานผลการวิจยั โดยเนนระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

3(3-0-6) 

 
403-201  รัฐประศาสนศาสตร 

Public Administration 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร การบริหารกับ
สภาพแวดลอม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ การบริหารกับการพัฒนาการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม  รวมถึงกระบวนการบริหาร เชน การวางแผน การจดัองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย และการบริหารตามกระแสโลกาภิวัตน 

3(3-0-6) 

   

403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะหผลกระทบ 
Public Policy and  Its Impact 
ศึกษากระบวนการกอตัว การกําหนด และการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จ ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สมรรถนะของหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ รวมท้ังทรัพยากรท่ีจําเปนในการบริหารนโยบายสาธารณะของไทย ตลอดจน
วิเคราะหผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห
ผลกระทบท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

3(3-0-6) 
 

  
 
 

 



 

403-440 ประชาคมสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน 
ASEAN Socio Economic and Political Community 
ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง
ภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและขอจํากัดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

3(3-0-6) 
 

 
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ  
401-304  กฎหมายปกครอง                                                                                       

Administrative law 
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  การบริการสาธารณะ หลักท่ัวไปและปญหา
ในการจดัระเบียบบริหารราชการ การจัดระเบียบการบริหารราชการสวนตาง ๆ ของไทยใน
ปจจุบันและในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียวพันระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย  
การควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง 

3(3-0-6) 
 

 
403-207 ระบบบริหารราชการไทยและองคการสาธารณะ                                                                      

Thai Public Administration Systems and Public Organizations 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของระบบราชการ  หลักการทั่วไปในการจัดระเบียบ
การบริหารราชการ การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน การบริหารราชการแผนดินของไทย
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมถึงปญหาในระบบราชการไทย ศึกษาการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย 

3(3-0-6) 

   

403-305 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานทองถ่ิน 
Theories and Concepts of Local Administration 
ศึกษาแนวคิด  และทฤษฎีการบริหารงานทองถ่ิน  การกระจายอํานาจทางการปกครองทองถ่ิน  
การกระจายอํานาจทางดานการเงินการคลัง การขยายตัวของชุมชนท้ังชุมชนชนบทและ
ชุมชนเมือง ตลอดจนแนวคิดวาดวยการบริหารชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ การจัดการ
ปญหาชุมชนชนบท และชุมชนเมืองแบบผนึกกําลังระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

3(3-0-6) 

  
 

 



 

403- 311 การเมืองการปกครองทองถ่ินไทย 
Thai  Local  Politics and Government  
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองทองถ่ินไทย รัฐธรรมนูญ และรูปแบบโครงสรางการปกครอง
ของไทย   การบริหารราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวาง
การปกครองสวนทองถ่ินกับการบริหารราชการรูปแบบอ่ืน ๆ ความแตกตางระหวางการ
ปกครองทองถ่ินกับการปกครองนครหลวง ปญหาการปกครองทองถ่ินของไทย การเลือกต้ัง
ทองถ่ิน รวมท้ังศึกษากรณีการเขาสูตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน 

3(3-0-6) 

   

403-331 กลยุทธการปกครองทองถ่ิน 
Strategic Local Government 
วิชาบังคับกอน : 403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะหผลกระทบ    
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของแผนกลยุทธ  ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การกําหนดภารกิจ
วิสัยทัศน วัตถุประสงค  การกําหนดกลยุทธและการดําเนินกลยุทธภายใตสภาพแวดลอมของ
ทองถ่ิน   เพื่อใหองคการปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

3(3-0-6) 

 
403-332 การคลังและภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

Local Finance and Taxation of Local Government 
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลัง และภาษีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ
บริหารรายได  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ความสัมพันธระหวางระบบการ
คลังทองถ่ินกับรัฐบาลแหงชาติ รวมท้ังกระบวนการบริหารงบประมาณและปญหาอุปสรรค
ของการบริหารงบประมาณทองถ่ิน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินไทย 

3(3-0-6) 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

403-333 กฎหมายสําหรับการบริหารทองถ่ิน 
Laws  for Local Government 
วิชาบังคับกอน : 100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิทธิและ
เสรีภาพในรัฐธรรมนูญ หลักทางปกครองของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ การบริการ
สาธารณะคําส่ังทางปกครอง นิติกรรม  และสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและ
เจาหนาท่ีของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารการปกครองทองถ่ิน 

 3(3-0-6) 

   

403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับทองถ่ิน 
Planning and Project Management at Local Level   
ศึกษาความหมายของแผน  และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน  รูปแบบของแผนงาน 
การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนในระดับทองถ่ิน การวิเคราะหการจัดทําโครงการ การ
บริหารโครงการ การดําเนนิงานโครงการ การตดิตามและประเมินผลโครงการ การมีสวน
รวมของประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการในระดับทองถ่ิน   

3(3-0-6) 

   

403-413 สัมมนาการบริหารและการปกครองทองถ่ิน 
Seminar in Local Government and Administration 
ศึกษาปญหาเฉพาะดานเก่ียวกบัการบริหารและการปกครองทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ท่ีผูศึกษามี
ความสนใจเปนพิเศษ 

3(3-0-6) 

   

403-433 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 
Seminar  in Morals and Ethics  
ศึกษาความรูดานคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร 
คุณธรรมสําหรับนักบริหาร   ธรรมาภิบาลกับการบริหารทองถ่ิน   จริยธรรมกับการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรทองถ่ิน วัฒนธรรมพื้นบานกับการบริหารทองถ่ิน การประยุกตใชศาสน
ธรรมในการบริหารทองถ่ิน ตลอดจนสัมมนาเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมรวมกับ
ประชาชนในชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3(1-4-4)  

  
 
 

 



 

403-437 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
Human Resource Administration of  Local Government 
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย ความทาทายในการบริหารทรัพยากร
มนุษยยุคทองถ่ินภิวัตน   กระบวนการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

3(3-0-6) 

     
  2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 
403-313 การบริหารการพัฒนาทองถ่ิน                                       

Local  Development Administration 
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปจจัยสําคัญท่ี
สงเสริม รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงระบบการ
บริหารเพื่อการพัฒนา บทบาทและความสําคัญของการบริหารการพัฒนาวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบัน ปญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารการพัฒนาทองถ่ินโดยใชกรณีศึกษา 

3(3-0-6) 

   

403- 321
  

สิทธิมนุษยชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
Human Rights and Social Movements 
ศึกษาแนวคิด หลักการและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในบริบทระดับโลกและประเทศไทย 
รวมถึงการเสริมสรางพลังประชาชน กลุมผลประโยชนและกลุมในชุมชนเพ่ือการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ แนวคิดรูปแบบของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม ท้ังในอดีตและในยุค
โลกาภิวัตน 
 

3(3-0-6) 

403-323 การปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ 
Comparative  Local  Government 
ศึกษาแนวคิด และการจัดระบบการปกครองทองถ่ินในประเทศตาง ๆ ในลักษณะการ
เปรียบเทียบ ไดแก โครงสรางของรัฐกับการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน การบริหารงาน
ทองถ่ินเปรียบเทียบ อํานาจหนาท่ีสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ  การคลังสวนทองถ่ินเปรียบเทียบ 
ทิศทางการพัฒนาการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบและศึกษาการปกครองทองถ่ินในประเทศ
ตาง ๆ อาทิ อังกฤษ ฝร่ังเศส  และสหรัฐอเมริกา รวมท้ังศึกษาการปกครองทองถ่ินเปรียบเทียบ
ของประเทศในกลุมอาเซียน 

3(3-0-6) 

   



 

403- 334 ชุมชนศึกษา   
Community  Studies 
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความจําเปน ประโยชน ประเภท วธีิการศึกษาชุมชนและ
วิเคราะหสภาพแวดลอม รวมท้ังการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยกระบวนการมี   
สวนรวมระหวางชุมชนและนักศึกษา ตลอดจนโครงสรางของชุมชน ศักยภาพของชุมชน
ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และฝกปฏิบัติในการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชน
ตนแบบ 

3(3-0-6) 

   

403-335 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
Local Natural Resources and Environment Management 
ศึกษาการวิเคราะหประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ แนวคิด รูปแบบ วิธีการในการจัดการ โดย
เนนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน การวางแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถ่ินใหสอดคลองกับความตองการและความ
จําเปนของทองถ่ิน การรวมมือขององคกรในทองถ่ิน และองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการส่ิงแวดลอมทองถ่ิน รวมท้ังศึกษากรณีตัวอยางการจัดการส่ิงแวดลอม
ทองถ่ิน 

3(3-0-3) 
 

   

403-336 การบริหารเพื่อพัฒนาการทองเท่ียวทองถ่ินเชิงอนุรักษ 
Local Tourism Development Administration 
ศึกษาความรูพื้นฐานเก่ียวกับการทองเที่ยว นโยบาย สถานการณการทองเท่ียวไทย 
การศึกษาและการวิเคราะหพื้นท่ีทองถ่ินเชิงการทองเท่ียว การวางแผนพัฒนาการทองเท่ียว
ทองถ่ิน     กลยุทธและกลวิธีการบริหารจัดการ การทองเท่ียวในทองถ่ินเชิงเศรษฐกิจและ
เพื่อคุณภาพชีวิตทองถ่ิน 

3(3-0-6) 
 

   

   



 

  
 
 
 
 

403-422 ภาวะผูนาํ 
Leadership  
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนาํ คุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบาทหนาท่ี และ
ความสามารถของผูนาํประเภทและท่ีมาของผูนํา แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดภาวะผูนาํแบบตาง ๆ 
องคประกอบท่ีมีตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา การพัฒนาความเปนผูนําและการ
ประเมินภาวะผูนํา 

3(3-0-3) 

   

403-434 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม 
Community Enterprise and Corporate Social Responsibility  
ศึกษาแนวคิด หลักการของการทําธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมท้ังในสวนท่ี
ดําเนินการโดยภาคธุรกิจและภาคชุมชนความเหมือน และตางระหวางแนวคิดเร่ืองการคาท่ี
เอ้ือประโยชนตอกลุมผูมีโอกาสนอยกวา การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ
ชุมชนและการดําเนินกิจการท่ีรับผิดชอบตอสังคม ธรรมชาติ ประเภท รูปแบบ และบทบาท
ของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลังในการพัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน   
กลยุทธในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ  วิเคราะหบทบาทของ
ภาคสวนตาง  ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน 

3(3-0-6) 

   

403-439 นวัตกรรมและการจัดการการเปล่ียนแปลง 
Innovation and Change Management 
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปล่ียนแปลง ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง 
ข้ันตอนกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ปญหา อุปสรรคในการเปล่ียนแปลงองคการท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังการจัดการองคกรทองถ่ินท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงวิธีการ
บริหารจัดการท่ีสามารถรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงจากท้ังภายใน และภายนอกองคกร 
โดยใชเทคนิค และการตัดสินใจท่ีทันตอสถานการณ เพื่อใหองคกรทองถ่ินพัฒนาไปสู
องคกรแหงคุณภาพ 

3(3-0-3)
 



 

3.  กลุมวิชาโท 
 3.1  กลุมวิชาทางวิชาชีพทางการปกครองและตํารวจ 
301-306 กฎหมายลักษณะพยาน 

Law of  Evidence  
ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ และผูชํานาญพิเศษ  
ท้ังท่ีเปนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล   กฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพง 

3(3-0-6) 

   

401-428 กฎหมายอาญา 1 
Criminal  Laws I 
ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1ไดแกบทนิยาม  
การใชกฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การ
พยายามจะกระทําความผิด ตัวการและผูสนับสนุน 

3(3-0-6) 

   

401-429 กฎหมายอาญา 2 
Criminal  Laws II 
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิดไดแก ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
ความผิดเกี่ยวกับการคา ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวทรัพยและลหุโทษ 

3(3-0-6) 

   

401-430 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1 
Law of Criminal Procedure I 
ศึกษาหลักท่ัวไปวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจของพนักงานสอบสวน และศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก คน ปลอยช่ัวคราว การสอบสวน การชันสูตรพลิก
ศพ การฟองคดีแพงท่ีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา  
ภาค 1  และภาค 2  วิธีพิจารณาในศาลช้ันตนตามประมวลกฎหมาย  วิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 3 

3(3-0-6) 

  
 
 

 



 

401-431 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2  
Law of Criminal Procedure II 
วิชาบังคับกอน: 401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 
ศึกษาถึงกระบวนการดําเนินคดีอาญา (ตอ) ใหทราบถึงการอุทธรณและฎีกา การบังคับตาม
คําพิพากษาและคาธรรมเนียม การอภัยโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาภาค 4  ภาค 5 ภาค  6 และภาค 7 
 

3(3-0-6 ) 

  
 3.2  กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
203-201 หลักการตลาด   

Principles of Marketing 
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หนาท่ีของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการเลือกตลาด
เปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

3(3-0-6) 

   

205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย  
Human Resource Management 
ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิง
กลยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม
การพัฒนาอาชีพ การจายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุงขวัญ การประเมินผลงาน การ
เปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

 3(3-0-6) 
 

   

205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองคการ 
Theories and Behavior in Organization 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองคการ โครงสรางและวัฒนธรรมองคการ พฤติกรรมของ
บุคคลในที่ทํางาน ทัศนคติ การเรียนรู การรับรู การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การทํางานเปน
ทีม อํานาจ ภาวะผูนํา ความขัดแยง และเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในองคการ 

 3(3-0-6) 
 

  
 

 



 

205-310 การจัดการความขัดแยง 
Conflict Management  
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกับการขัดแยง ท่ีมาและกระบวนการของความ
ขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคลและระหวางกลุม การแกไขความขัดแยง วิธีการจัดการ
ความขัดแยงในองคการ ข้ันตอนการเจรจาตอรอง การเตรียมพรอม บรรยากาศ กลวิธี และการ
ส่ือความในการเจรจาตอรอง การปฏิบัติหลังการเจรจาตอรอง ตลอดจนบทบาทของผูบริหาร
ในองคการ 
 

3(3-0-6) 
 

301 – 209 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 
ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม  สัญญา หนี้  และเอกเทศสัญญาเก่ียวกับ 
ซ้ือขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท
จํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  สหกรณ  
รัฐวิสาหกิจ  สมาคมการคา  หอการคา  ตลอดจนพระราชบัญญัติตาง ๆ  เชน  ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา  คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 

3(3-0-6) 

  
 3.3  กลุมวิชานิเทศศาสตร 
801-104 วาทวิทยา 

Speech Communication 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูด
และการฝกพูดประเภทตาง ๆ เชน การพูดในท่ีชุมชน  การพูดโนมนาวใจ  การประชุม การ
อภิปราย การโตวาที เสริมสรางทักษะการพูดเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมท้ังคุณธรรมและจรรยามารยาท
ของผูพูดและผูฟง ตลอดจนฝก วิเคราะห วิจารณและประเมินผลการพูดและการฟง 

3(2-2-5)  

   

801-105 ส่ือสารมวลชนเบื้องตน  
Introduction to Mass Communication 
ศึกษาความหมายความของการส่ือสาร  ระดับการส่ือสาร เนนวิวัฒนาการ คุณลักษณะ
เฉพาะ บทบาทหนาท่ี และความรูพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการผลิตส่ือมวลชน นับต้ังแต
หนังสือพิมพ และส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร 

3(3-0-6) 



 

801-219 พฤติกรรมและการส่ือสารในองคกร 
Organization Behavior and Communication 
ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับองคการ การส่ือสาร กระบวนการการติดตอส่ือสารในองคการ 
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยในองคการ รวมไปถึงพฤติกรรมพื้นฐานตางๆ ของมนุษย
ในองคการ เพื่อใชอธิบายถึงปรากฏการณพฤติกรรมและการส่ือสารของมนุษยในองคการ 

3(2-2-5)  

 
801-301 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 

Laws and Ethics of Mass Communication 
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมส่ือสารมวลชน เสรีภาพในการรับรูขาวสาร 
และการแสดงออกทางความคิดเห็นของสื่อมวลชนเกี ่ยวกับการพูด  การเขียนตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ  การบริหารและระเบียบปฏิบัติ กฎหมายอาญาวาดวยการละเมิด
สิทธ์ิสวนบุคคล และอํานาจศาล ความผิดฐานหม่ินประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ภาพยนตร โฆษณาและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ สิทธิ หนาท่ีความรับผิดชอบ และเสรีภาพของส่ือมวลชนกับสังคม 
รวมท้ังศึกษากรณีตัวอยาง ปญหาจริงและภาคปฏิบัติ 

3(2-2-5) 

      

801-315  การส่ือสารชุมชน  
Community Communication 
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ แนวคิดสําคัญของการส่ือสารชุมชนแตละประเภท ท้ังส่ือบุคคล 
ส่ือพื้นบาน ส่ือประเพณีสื่อพิธีกรรม  สื่อกระจายเสียงชุมชน โทรทัศนทองถิ่น  สํารวจ
สถานภาพสื่อชุมชน  ประสิทธิภาพสื่อชุมชนในการสรางความเขาใจและตระหนักรู
คุณคาชุมชน แนวทางการใชและพัฒนาส่ือชุมชน 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3.4  กลุมวิชาศิลปศาสตร 
600-103 ทฤษฎีและรูปแบบการส่ือสาร 

Communication Theories and Models 
ศึกษาทฤษฎีทางการส่ือสาร  ความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติการพัฒนาการ รูปแบบ 
ประเภท  บทบาทหนาท่ีและระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานของส่ือสารมวลชนทุก
ประเภทท้ังส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส อีกท้ังศึกษาอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีตอ
สังคม โดยมุงท่ีจะใหเขาใจถึงทฤษฎี และการนําทฤษฎีมาเพ่ือใชในการอธิบายผลสะทอน
จากส่ือมวลชน ท่ีมีตอคนในสังคม 

3(3-0-6) 

   

600-206  การเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Written Thai Language and Communication 
ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถอยคํา สํานวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การลําดับความคิด การ
วางโครงเร่ือง การเขียนยอหนา เพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทยท่ีดีและมีประสิทธิภาพดาน
การเขียนบทความ การเขียนขาว การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ การเขียนเรียงความ การ
เขียนสรุปความจากการอาน และการฟง การจดบันทึก จดขอความ การยอความ สรุปความ 
การเขียนคําอวยพร   การเขียนเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ และ
การเขียนทางส่ือสารมวลชน 
 

3(2-2-5) 

600-207  การพูดเพื่อการส่ือสารธุรกิจ 
Speaking for Business Communication 
ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใชภาษา สํานวน และคําพูดท่ีเหมาะสมในการติดตอส่ือสาร
ธุรกิจตามกาลเทศะบุคคลและเคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อนําไปใชในการส่ือสารท่ีเปนประโยชน
ทางธุรกิจและศึกษาหลักมนุษยสัมพันธในการส่ือสาร การรางบทพูด เทคนิคการสัมภาษณ 
และการพูดทางธุรกิจในโอกาสตาง ๆ 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

  



 

600-209  การประชุมและการฝกอบรม 
Conference and Training 
ศึกษาความรูเกี่ยวกับการประชุมและฝกอบรม ประเภท การสํารวจความตองการและ
ข้ันตอน เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือท่ีจําเปน การเปนผูประสานงาน การวางแผน และการ
จัดเตรียมโครงการ การดําเนินงาน การคํานวณคาใชจายและการประเมินผลโครงการใน
การประชุมและฝกอบรม 

3(2-2-5)  

   

601-302 การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือติดตองาน 
Correspondence and Business Letter Writing 
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบ และโครงสรางของจดหมายธุรกิจ รายละเอียดท่ีจําเปน
เกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดตอระหวางบริษัท หางราน หรือ
บุคคลเพ่ือติดตองานดานธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 
4.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
403-479 สหกิจศึกษา      

Cooperative Education in Political Science 
วิชาบังคับกอน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและตองเปนนักศึกษาป 3 ขึ้นไป 
การศึกษาท่ีเนนการปฏิบัติงานจริงทางดานรัฐศาสตรในองคการภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ  โดยมีการวางแผนรวมกันระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาตองเขาไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือน
เปนพนักงานของหนวยงานน้ัน โดยมีพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมาย
ใหทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน 
แผนการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา และนักศึกษาจะตองจัดการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหการบริหารงานในหนวยงาน ตลอดจนการวางโครงการในการแกไขปญหาการ
บริหารงานในหนวยงาน ฯลฯเขียนรายงานและผลการปฏิบัติงาน พรอมท้ังนําเสนอ
รายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบัติงานดังกลาว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงหนวยงานนั้น ๆ ได จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารของแตละ
องคการ หนวยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาค
การศึกษา 

9(0-40-9) 

 


