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1.หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                          3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   
การจดัลาํดบัและการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ การแจกแจง
ของค่าท่ีได้จากตัวอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมาน   
เชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ
ค่าเฉล่ีย  ค่าตวัแปร และสดัส่วน  การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอย
อยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์ปละการประยกุตว์ิทยาศาสตร์

สมยัใหม่ให้เขา้กับการดาํเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ทางเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
ของมนุษย ์
 
 
 

 



100-116 แคลคูลสั  3(2-2-5) 

 Calculus    
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวั

แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรม
กาํลงั  

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น  การแจกแจงท่ีสําคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

   
100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิดของความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชัน ถอด
แบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

   

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

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันา
โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูล 
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การประยุกต์ใช้งานเวิ ร์ดองค์ประกอบและ   
ระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจาํ 

 

 สาํรอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน 
ภาษาคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 



 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                             
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต 
ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์
ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอย่างของ
กิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจ   
ต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

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

                 Fundamentals  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี   นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยทีางการแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์
และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลย ีความเป็นพิษของนาโน
ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
 

 

100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

                 Life and  Energy     

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิดของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานใตพ้ิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 
 
 

 



 
 

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

                 Life  and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืน ๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai  Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้ งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมี   
ส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   
อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   
เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15  จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับ   
ตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและ   
อารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง   
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 
 
 

 

   



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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบ
ของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้ งด้านประวัติความเป็นมา  
การจาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบั
กลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บนัไดเสียงต่าง ๆ  การฝึกอ่านตวัโน้ตง่าย ๆ  และให้สามารถปฏิบติัการขั้น
พื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 
 
 
 
 
 

 



100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

  General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรียนรู้   การรับรู้   บุคลิกภาพ   
แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย์  ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตัว  
สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เน้นการ   
บูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง   
กบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ส่งเสริมให้นักศกึาาเรียนรู้และเขา้ใจพ้ืนฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกาย
และจิตใจใหส้มบูรณ์ 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ  การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ  มารยาทในการ
ลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม  วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 
 
 
 
 
 

 



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

 Politics  and  Economy  in  Society 
ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา   
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหาร
จดัการเพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล   
เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                          3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิตของมนุษย  ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้น
การดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 

 

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

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน 
เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนาํเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้
ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   
 
 
 

 

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ   
ในห้องสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ  บตัรรายการ(โอแพค็)  หนงัสืออา้งอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ   
  

 



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

  Critical  Thinking 
ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการ
คิด  อุปสรรคของการคิด  การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  
การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ที่เป็น
สัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 Asean Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม 
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั  กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกล
จากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อนาํ
องคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 

 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบ 
ธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอหาดใหญ่ทั้งใน
ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 
 

 



100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบ   
และรูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์  
การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั แนว
ทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การใชชี้วิตทัว่ไป 
ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิค
วิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสําคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นันทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทาง
นนัทนาการ 
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต  ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 
 
 

 



100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

   

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

 Sufficiency  Economy             

          
 
 
 
          

ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

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

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสาํคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ

ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยและภูมิ
ปัญญาท้อง ถ่ินใต้  เน้นภู มิปัญญาท้อง ถ่ินด้านเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องค์ความรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-242    สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สงัคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สงัคมวิทยา  จิตวิทยาสงัคม เพื่อใหผู้เ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวิธี 
 

 



   100-244 เตรียมสหกจิศึกษา                                              2(1-2-3) 
Cooperative Education Preparation 

          ศึกษาหลกัคิด แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษา และระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งเทคนิคการสมคัรงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถาน
ประกอบการเพื่อนาํไปพฒันาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา 
เช่น การพฒันาบุคลิกภาพภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงาน
วิชาการ 

 
 

1.3  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication   

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร   
ในดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดใน
การใชภ้าษา  
 

 

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัท์ในชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ 
เพื่อนาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อ
ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ
ภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพ่ือหารายละเอียดและจบัใจความ 
และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้ง
ข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ
พฒันาทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเพื่อการ
ส่ือสาร 

 



100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                 Chinese I  

                 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน (pinyin) ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

 

100-300    ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคาํศพัท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั   

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์
ท่ีกาํหนด  

 

100-302    ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ คาํศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพ้ืนฐานต่อเน่ือง ผ่านทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พูด  การเขียนประโยค  การอ่าน  ข้อความพ้ืนฐานและคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  
 

 



100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการ
ฟังและพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน 
โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกั
สทัศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้ นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเ ก่ียวข้องกับการค้า  ธุรกิจ การเดินทาง 
การศึกษา  

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั    
การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียน
ประโยคง่าย ๆ ได ้
 
 

 
 
 
 



100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Myanmar  II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  
 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 
 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2  3(2-2-5) 
 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศัพท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบท
สนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 

100-353    การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                 English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และ 
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

                 English for Business    

                 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสํานวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันใน
สํานักงาน การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียงกาํหนดการและการนัดหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   
 
 

 



100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                   3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การ
เดาคาํศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพ่ือจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    2.1  กลุ่มวชิาแกน    

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฏหมาย      
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฏีและแนวคิดต่างๆทางกฎหมายสกุล
กฎหมายท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ 
การใชก้ฎหมาย กระยวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย การอุดช่องของกฎหมาย สิทธิและการใชสิ้ทธิ ตลอดจนหลกัสาํคญั
ในกฏหมายลกัษณะต่างๆ 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economic 

3(3-0-6) 

 ศึกษาหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์อุปทานของส้ินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ลกัษณะสาํคญัของการตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 
การวิ เคราะห์รายได้ในบัญชี  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การกําหนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป ความสําคญัของการคา้
และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

401-101 หลกัรัฐศาสตร์ 
Principles of Political Science 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ
อาํนาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแนวคิดทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง รัฐธรรมนูญ 
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง 
วฒันธรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

3(3-0-6) 



401-102 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 
ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง 
สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั  รวมทั้งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

3(3-0-6) 

401-204 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์
ระหว่างแนวการศึกษากบัวิวฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การ
เกิดระบบรัฐสมยัใหม่ จนถึงปัจจุบนั ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศก่อน
และหลงัสงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 

3(3-0-6) 

402-201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
Introduction to Public Administration 

3(3-2-6) 
 

 ศึกษาความหมาย พฒันาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ความสัมพนัธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ องค์การและกระบวนการ
บริหารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาลในการดาํเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีทางการบริหารและการอาํนวยการใหก้บัประชาชน 

 

  
402-202 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

Introduction to Public Policy 
3(3-2-6) 

 ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ 
ประเภทของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย 

 

402-203 
 
 
 
 
 
 

สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร์ 
Statistics for Social Scientist 
ศึกษาแนวคิดเ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับการใช้สถิ ติสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้มูลการแปลผลการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป
เพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวิจยั 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
          
 



402-207 
 
 
 
 
 
 

402-208 

การบริหารระบบราชการไทย  
Thai Public Administration System 
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารราชการไทยในเร่ืองแนวความคิด 
คุณค่า ระบบและวิวฒันาการ การจัดส่วนราชการไทย ลักษณะและ
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์ารทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองท่ีมีต่อการบริหารราชการไทย และปัญหาการบริหาร
ราชการไทย 

  องค์การและบริหารงานในภาครัฐ 
Public Organizations  and Public Administration 
ศึกษาลกัษณะขององค์การ การบริหารงานรวมถึงอาํนาจหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ โครงสร้างและวิธีการดาํเนินงานของภาครัฐทั้งส่วนกลางและ
ส่วนทอ้งถ่ินรวมถึงทฤษฏีท่ีสามารถนาํมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัสภาพการณ์
ในปัจจุบนั 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

 
 
 
       3(3-0-6) 

402-301 ระเบียบวธีิวจัิยทางรัฐศาสตร์ 
Reseach Methods  in Social Science 
วิชาบงัคบัก่อน: 402-203 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร์ 
ศึกษาแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนในการทาํวิจยัแบบต่างๆโดยเร่ิม
ตั้ งแต่การกําหนดปัญหาการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  การกําหนด
วตัถุประสงค์การตั้ งสมมติฐานออกแบบงานวิจัย การสร้างเคร่ืองมือ การ
รวบรวมขอ้มูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดย
เนน้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

3(3-0-6) 

  
      2.2กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
      401-304    กฎหมายปกครอง                                                                    3(3-0-6) 
           Administrative laws 

ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลกั
ทัว่ไปและปัญหาในการจดัระเบียบบริหารราชการ การจดัระเบียบการ
บริหารราชการส่วนต่างๆของไทยในปัจจุบัน และในอนาคต ระบบ
ราชการ ความเก่ียวพนัระหว่างขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมายการควบคุม
ฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง 



 
     402-209   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่                           3(3-0-6) 
         Human Resourse Management in New Publics  
  ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร การสร้าง

ความเขา้ใจเก่ียวกบัคน แบบองคร์วม กลยทุธ์ และการวางแผนทรัพยากร
มนุษย ์กระบวนการบริหารจดัการกาํลงัคน ระบบขอ้มูลกาํลงัคน และการ
วิจยักาํลงัคน ระบบขา้ราชการและพนกังานของรัฐ 

 
   402-300   การบริหารคลงัสาธารณะ                                                               3(3-0-6) 
        Public Finance Administration 

      วชิาบังคบัก่อน: 100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
 ศึกษาบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความรู้เก่ียวกบัสถาบนั
และระบบการคลัง นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของรัฐบาล 
กระบวนการงบประมาณ หน้ีสาธารณะและผลกระทบ การใชน้โยบาย
การคลงักบัปัญหาเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาการคลงัของประเทศไทย
ในปัจจุบนั 

 
402-302       นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                             3(3-0-6) 

      Public Policy and Planning 
       วชิาบังคบัก่อน: 402-202  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 

ศึกษาแนวความคิดและวิธีการกาํหนดนโยบายสาธารณะและการ
วางแผน การนาํนโยบายไปปฏิบติั การประเมินผลแผนและนโยบาย 
รวมถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ โดยศึกษานโยบายและ
แผนงานต่างๆของรัฐบาลไทย 

402-303      เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่                                                3(3-0-6) 
      New Administration Techniques 

ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิเคราะห์เพื่อใหก้ารทาํงานให้ไดม้าตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารงานโดยมีวตัถุประสงค ์

 
 



402-304      สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ                                                                      3(3-0-6) 
      Seminar in Government and Administration 
      วชิาบังคบัก่อน: ทุกรายวชิาตามหมวดวชิาเฉพาะ 
      สาํหรับนกัศึกษาปี 4 เท่านั้น 

ศึกษาปัญหาเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการบริหารงานภาครัฐต่างๆท่ีผูศึ้กษามี
ความสนใจเป็นหวัขอ้พิเศษ 

 
402-410      การบริหารการพฒันา        3(3-0-6) 

     Development Administration 
ศึกษาถึงหลกัการและทฤษฏีการบริหารพฒันา กลวิธีการดาํเนินการ
บริหารพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมาย ตลอดจนบทบาทและความสาํคญัของ
การบริหารการพฒันา และปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ 

402-411     การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์                                               3(3-0-6) 
     Readings in Public Administration 

ศึกษาถึงความคิดและทฤษฏีร่วมสมยัดา้นการจดัการภาครัฐ การปฏิรูป
ภาครัฐ การออกแบบและจดัการบริการสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบ
ของโลกาภิวตัน์ต่อรูปแบบของบริการสาธารณะและบทบาทภาครัฐ 

 
402-412    การบริหารรัฐวสิาหกจิ                                                                                   3(3-0-6) 
    Public Enterprise Administration 

ศึกษาถึงแนวคิด หลักการและเหตุผลท่ีรัฐต้องเข้ามามีบทบาททาง
เศรษฐกิจ การจัดตั้ งองค์การรัฐวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสาธารณูปโภค การกาํหนดนโยบายเพื่อดาํเนินกิจการดา้นสา
ธารณุปโภค สาธารณูปการและกิจการผูกขาดตามธรรมชาติ ตลอดถึง
เพื่อการหารายไดเ้ขา้รัฐ มาตรการในการกาํกบัดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ 
การปรับเปล่ียนบทบาทและการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ ตลอดถึง
รูปแบบการจดัตั้งองคก์ารกาํกบัดูแลกิจการท่ีอยูใ่นขอบข่ายการแปรรูป 

 
 
 
 
 



402-417 คุณธรรมจริยธรรมของพลเมือง                                                                      3(3-0-6) 
Moral of Citizen 
ศึกษาความหมายและความสาํคญัของคุณธรรม จริยธรรม บทบาทและ
หนา้ท่ีของพลเมืองไทยท่ีมีต่อตนเองประเทศชาติ รวมถึงการเคารพต่อ
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

                
   2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
402-305     การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน                                                  3(3-0-6) 
     Natural Resourse and Social Management 
 ศึกษาด้านกลยุทธ์  และเทคนิคการจัดการด้านนิ เวศวิทยาและ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและทอ้งถ่ินต่างๆ รวมถึงกรณีศึกษาปัญหา
และมาตรการแกไ้ขปัญหา 

 
402-306     การบริหารความขัดแย้งในองค์กรภาครัฐ                                                    3(3-0-6) 
     Conflict Management in the Public Sector 
 อธิบายถึงความหมาย สาเหตุและผลของความขัดแยง้ แนวคิดและ

ทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ ท่ีมาและกระบวนการของการขดัแยง้ ความ
ขัดแยง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ปัญหาความขัดแยง้ 
วิ ธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การความขัดแย้งระหว่างฝ่าย
ผูช้าํนาญการ วิธีลดความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายบริหารกบัฝ่ายชาํนาญการ 
ตลอดจนบทบาทของผูบ้ริหารและการบริหารความขดัแยง้ในองคก์าร 

 
402-307    การวางแผนและบริหารโครงการภาครัฐ                                                     3(3-0-6) 
    Planning and Management in the Public Sector 
 ศึกษาหลักการทั่วไปและเทคนิคการวางแผน รวมถึงกระบวนการ

บริหารโครงการภาครัฐในการการจัดองค์การ การบริหารงาน และ
ควบคุมการดาํเนินโครงการใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 
 
 
 
 



402-308    ภาวะผู้นําในการบริหารรัฐกจิ                                                                       3(3-0-6) 
    Leadership in Public Adminisrtation 

ศึกษาความมุ่งหมายและความตอ้งการเป็นผูน้าํ ทฤษฏีของความเป็น
ผูน้ํา ทฤษฏีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นผูน้ํา ทฤษฏีการตัดสินใจ 
บุคลิกภาพ คุณลกัษณะของความเป็นผูน้าํ การสร้างแรงจูงใจ บทบาท
หนา้ท่ีของความเป็นผูน้าํ ความเป็นผูน้าํในการบริหารรัฐกิจ ปัญหาของ
ผูน้าํและแนวทางการแกไ้ข 

 
402-309    มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ                                                                           3(3-0-6) 
    Human Relation in Organization 

แนวคิด ทฤษฏีและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล คณะและองค์การ หน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลและคณะ ภาวะผูน้าํ ความรับผิดชอบ การ
ตดัสินใจบุคลิกภาพการจูงใจและการประสานงาน 

 
402-413    การพฒันาบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                      3(3-0-6) 
    Public Service Development for Local Authorities 

ศึกษาถึงภารกิจความรับผิดชอบของอค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ
พฒันาบริการและการอาํนวยการบริการสาธารณะ โดยมุ่งเนน้ประโยชน์
สาธารณะของประชาชน เทคนิคการจดัการบริการสาธารณะต่างๆ เช่น 
ส่ิงแวดลอ้ม จราจร ชุมชนแออดั สวสัดิการสงัคม เป็นตน้ 

 
402-414    โลกาภิวตัน์และการจัดการภาครัฐ                                                               3(3-0-6) 
    Globalization and Public Management 

ศึกษาความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
ระเบียบโลกใหม่ ความผูกพนัระหว่างประเทศทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง เทคโนโลย ีผลกระทบท่ีมีต่อการบริหารการจดัการภาครัฐ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางใหม่ของการบริหารการจัดการใน
ทศวรรษใหม่ 
 

 
 



402-415   การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                         3(3-0-6) 
     Environmental and Natural Resource Management 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบันิเทศวิทยา และการพฒันาสมดุลและยัง่ยืน กล

ยุทธ์และเทคนิคการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาปัญหาและมาตรการแกไ้ขปัญหา 

 
402-416   องค์การระหว่างประเทศ                                                                             3(3-0-6) 
     International Organizations 

ศึกษาแนวคิดและวิวฒันาการของสถาบนัและองคก์ารระหว่างประเทศ 
โดยเนน้โครงสร้าง หนา้ท่ีและพฤติกรรม รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
รัฐกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การ
การคา้โลก และปัญหาต่างๆท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
 

2.4 กลุ่มวชิาโททางวชิาชีพการปกครองและตํารวจ 
301-306   กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน                                              3(3-0-6)                                                          
   Law of Evidence 

ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร 
พยานวัตถุ  และผู ้ชํานาญพิเศษ  ทั้ ง ท่ีเป็นบทบัญญัติของประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความ
แพง่ 

 
401-428   กฎหมายอาญา 1                              3(3-0-6) 
    Criminal Law I 

ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
ได้แก่  บทนิยามการใช้กฎหมายอาญา  โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยั ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะกระทาํความผิด 
ตวัการและผูส้นบัสนุน 

 
 
 
 
 



401-429   กฎหมายอาญา 2                                      3(3-0-6) 
    Criminal Law II 
     วชิาบังคบัก่อน: 401-428   กฎหมายอาญา 1 

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผิด ไดแ้ก่ ความผิด
เก่ียวกับการปลอมแปลง ความผิดเก่ียวกับการค้า ความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพ
และช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพยแ์ละลหุโทษ 

 
401-430   กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1                                                               3(3-0-6) 
    Law of Criminal Procedure I 

ศึกษาหลกัทัว่ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อาํนาจของพนักงาน
สอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจบั การขงั จาํคุก คน้ 
ปล่อยชั่วคราว การสอบสวน การชันสูตร พลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน้ ตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค3 

 
401-431   กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 2                                                     3(3-0-6)                                              
    Law of Criminal Procedure II 
    วชิาบังคบัก่อน: 401-430  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

ศึกษาถึงกระบวนการดาํเนินคดีอาญา(ต่อ)ใหท้ราบถึงการอุทธรณ์ และฏี
กา การบงัคบัตามคาํพิพากษา และค่าธรรมเนียม กรอภยัโทษ เปล่ียน
โทษ และการลดโทษตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 
4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 

     
   
 
 
 
 
 
 
 



2.5 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
402-479   สหกจิศึกษา        9(0-40-9)   
    Cooperative Education in Political Science                                                                          
    วชิาบังคบัก่อน: 100-244  เตรียมสหกิจศึกษา 
    ตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปเท่านั้น 
    การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ  โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นกัศึกษาตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลา
เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้ น  โดยมีพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา และ
นักศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์การเมืองการบริหารงานใน
องคก์าร ตลอดจนการวางโครงการในการแกไ้ขปัญหาทางการเมืองการปกครอง 
และการบริหารองคก์ร การเขียนรายงานและผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งนาํเสนอ
รายงาน อภิปราย สมัมนาผลการปฏิบติังานดงักล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆได ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของ
แต่ละองคก์าร หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษา 

 
402-499   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                              2(0-40-0)   
    Cooperative Education internship 1 

    
 
                 
 

ศึกษาการทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสานงานระหว่าง
สถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนักศึกษาภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและ
ประมวลผล 


