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คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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 การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ การแจกแจงของ
ค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  
ค่าตวัแปร และสดัส่วน การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์

สมยัใหม่ให้เขา้กบัการดาํเนินชีวิต เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

  

100-116 แคลคูลสั 3(2-2-5) 

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

แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรม
กาํลงั  
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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  การประยุกตใ์ชง้านเวิร์ดองคป์ระกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นําขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจาํสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต์  การประมวลผลข้อมูล  ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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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 นาโนเทคโนโลย ีวสัดุนาโน นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์
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 
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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   
ส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม  อารย
ธรรมศรีวิชยั การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยธุยา  เป็นตน้
มา จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกใน
สมัยรัตนโกสินทร์  การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่
อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรม
ตะวันออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

  
 
 
 
 

 



69 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ี
มีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้ งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ 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 ้ 
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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 
 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะสาํคญัของการตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวิ เคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การกําหนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป ความสําคญัของการคา้
และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ  การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ มารยาทในการ
ลีลาศ ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั รวมทั้งการรักษา
บุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 
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100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ 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   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ บตัรรายการ (โอแพค็) หนงัสืออา้งอิง วิธี
รวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    
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100-165 การคดิวเิคราะห์                                                                                                      3(3-0-6) 

  Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด ปัจจยัพื้นฐานของการคิด ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการ
คิด  อุปสรรคของการคิด  การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด 
ประเภทการคิดต่างๆ  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 
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100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบ และ
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
แสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการ
สร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 

 

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การใชชี้วิตทัว่ไป 
ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพนัธ์ 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 ์ 
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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
ประยุกตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่างๆ 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 มิ ปัญญาท้อง ถ่ินด้านเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องค์ความรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 
 

 

100-242    สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ

ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่างประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผูเ้รียน
เขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
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100-244    เตรียมสหกจิศึกษา                                                                                                
Cooperative Education Preparation 

2(1-2-3) 

 ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบัติท่ี
เก่ียวขอ้ง จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตวัสมคัรงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การ
สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ การทาํงานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมี
คุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการ
นาํเสนอผลงานทางวิชาการ อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการทาํงานใน
สงัคมอยา่งมีความสุข 

 

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 
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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 
 

 

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

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  การอ่าน
จบัใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่างๆ ในท่ี ชุมชนท่ีถูกต้อง การใช้ถ้อยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหัวขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินชีวิต 
 

 

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

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้น  การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ 
การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
การพดูและเขียนภาษาองักฤษ  
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100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

                Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม  การค้นคําศัพท์จาก
พจนานุกรม  ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม  (Traditional 
Character) และตวัย่อ (Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ   
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 รูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
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100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง 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 
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100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

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

 

   

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 
 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนั   
การอ่านฝึกอ่านขอ้ความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได้ 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    
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100-353    การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                 English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ 
 
 

 

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

                 English for Business    

                 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ 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 
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2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวชิาแกน 

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย                                                                                  3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
           ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมาย ท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ 
การใชก้ฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัใน
กฎหมายลกัษณะต่างๆ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles  of  Economics  
           ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค์ อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะสําคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและการเงิน
ระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

   
401-101 หลกัรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  
           ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ 
อาํนาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  แนวคิดทางการเมือง  สถาบันทาง  การเมือง  รัฐธรรมนูญ 
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง 
วฒันธรรม ทางการเมือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
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401-102 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

           ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วน
ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการ เมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้ง
สิทธิเสรีภาพของ ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   
401-204 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 Introduction to International Relations  

           ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งแนวการศึกษากบั วิวฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิด
ระบบรัฐสมยัใหม่ จนถึงปัจจุบนั ระบบความสัมพนัธ์ ระหว่างประเทศก่อน และ
หลงัสงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 

 

   
401-227 ปรัชญาการเมอืง  3(3-0-6) 

 Political Philosophy   

           ศึกษาเก่ียวกบัปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนกัปราชญก์ารเมือง เช่น 
โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมยัโรมนักบัสมยักลาง สมยัใหม่ 
เช่น มาเคียเวลล่ี ฮอบส์ ล็อก รุสโซ่ มาร์กซ์ เลนิน และปรัชญาการเมืองตะวนัออก 
เช่น พทุธ อิสลาม ขงจ้ือ เป็นตน้ 

 

   

401-230 การเมืองเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 

 Comparative Politics  

           ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนว
การศึกษาการเมือง เปรียบเทียบ ตวัอยา่งการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ และ
ระดบัต่าง ๆ ไดแ้ก่ระบบราชการเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 
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402-201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 

 Introduction to Public Administration  

           ศึกษาความหมาย  พัฒนาการ แนวความคิด  และขอบเขตของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์ อ่ืนๆ  องค์การและ
กระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาล ใน การดาํเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ อนัได้แก่ หน้าท่ีทางการบริหารและ การอาํนวยบริการให้กับ
ประชาชน 

 

             
402-202 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ  3(3-0-6) 

   Introduction to Public Policy           
           ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตวัของนโยบายสาธารณะ 
ประเภทของนโยบาย สาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย 

 

   
402-203 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 

 Statistics for Social Science  
            ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้ถิติ สาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
การวิเคราะห์ ขอ้มูล การแปลผล การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการประมวลผล 
และการสรุปผลการวิจยั           

 

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

 Research Methodology in Political Science  
            ศึกษาแนวความคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนในการทาํวิจยัแบบต่างๆ 
โดยเร่ิมตั้ งแต่การกาํหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกาํหนด
วตัถุประสงค ์การตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวม
ขอ้มูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดยเนน้ระเบียบวิธี
วิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
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2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคบั 

401-222 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
 Comparative Democratic Regimes  
           ศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยท่ีสาํคญั 
โดยเนน้กระบวนการการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสถาบนัและกระบวนการ 

 

   
401-223 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์การเมือง  3(3-0-6) 

 Political Economic Theory  

           ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมยัใหม่ในยโุรปและอเมริกา ซ่ึง
สัมพันธ์ ต่อการก่อ  ตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความคิดกบัสงัคม ตวัอยา่งงานของนกั ปรัชญาและนกัทฤษฎี
ท่ีสาํคญัในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มความคิดสามแบบคือ เสรีนิยม อนุรักษนิ์ยม 
และ สงัคมนิยม 

 

   
401-224 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลอืกตั้ง  3(3-0-6) 

 Political Parties, Interest Groups and Election  

           ศึกษาลกัษณะและความสาํคญัของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์การ
จาํแนกระบบพรรค การเมืองต่าง ๆ บทบาทพรรคการเมืองในสังคม กลไกการ
บริหารภายในพรรคการเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง พรรคการเมืองและกลุ่มผล 
ประโยชน์กบัรัฐบาลและ ประชาชน รวมทั้งระบบ การเลือกตั้ง การแบ่งเขต และ 
การบริหารการเลือกตั้ง 

 

             

401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institutions  

           ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ตามรัฐธรรมนูญ ความสัมพนัธ์ของรัฐธรรมนูญกบัสถาบนัทางการเมือง รูปแบบ
ของระบบรัฐธรรมนูญและสถาบนัทางการเมือง รวมทั้ง ปรัชญาของแนวความคิด
ต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ 
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401-228 การเมืองการปกครองท้องถ่ินและภูมิภาค 3(3-0-6) 

 Local and Regional Politics and Governments  

           ศึกษาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดับทอ้งถ่ินและภูมิภาค 
กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแง่มุมของกฎหมายและสถาบัน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกบัรัฐบาลทอ้งถ่ิน กระบวนการพฒันาในระดบั
ภูมิภาค ขอ้ถกเถียงในเร่ือง การรวมอาํนาจ และการกระจายอาํนาจ 

 

   
401-304 กฎหมายปกครอง  3(3-0-6) 

 Administrative Laws  
           ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลกั
ทัว่ไปและปัญหาในการ จดัระเบียบบริหารราชการ การจดัระเบียบการบริหาร
ราชการส่วนต่างๆ ของไทยในปัจจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียว
พนัธ์ระหว่างขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครอง
และ คดีปกครอง 
 

 

401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง 3(3-0-6) 
 Civil Society and Citizens Politics  
          ศึกษาแนวคิดเร่ืองการรวมตวัและสร้างพลงัทางการเมืองของประชาชน กลุ่ม
ผลประโยชน์ และกลุ่มผลกัดนัในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทาง
สงัคมและการเมือง และประชาสงัคมในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมือง 

 

   
401-442 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 3(1-4-4) 

 Seminar in Morals and Ethics  
           ศึกษาความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการ
บริหาร คุณธรรมสําหรับนักบริหารดา้นการเมืองการปกครอง ธรรมมาภิบาลกบั
การบริหาร  จริยธรรมกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในประเทศและ
ต่างประเทศ วฒันธรรมประเพณีกับการบริหารดา้นการเมืองการปกครอง การ
ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมในการบริหาร ตลอดจนสัมมนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม ร่วมกบับุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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402-207 การบริหารระบบราชการไทย  3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  

           ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารราชการไทย ในเร่ืองปรัชญา ทฤษฎี และ 
แนวความคิด คุณค่า ระบบและวิวฒันาการการจดัส่วนราชการไทย ลกัษณะและ
ความสมัพนัธ์ ภายในองคก์ารทางราชการ อิทธิพลของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองท่ีมีต่อการบริหารราชการไทย และ ปัญหาการบริหารราชการของไทย 

 

   
403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Socio Economic and Political Community  
           ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแขง็และ
ขอ้จาํกัดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความ
มัน่คงอาเซียน 

 

 
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
           
401-306 พลวตัการเมืองไทย  3(3-0-6) 

 Thai Politics Dynamism  
           ศึกษาพลวตัการเมืองไทยตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง
ปัจจุบัน วิเคราะห์ สภาพทางการเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุ และ
สภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์ปัจจยัปัญหาต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล ต่อการเมืองไทย  

 

   
401-307 สัมมนาการเมืองกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคม  3(1-4-4) 

 Seminar in Politics and Social Change  

           ศึกษาวิเคราะห์ในลกัษณะของการสัมมนาเก่ียวกบัทฤษฏีเปล่ียน แปลงทาง
สังคมท่ีใชอ้ธิบาย การเมืองลกัษณะการเปล่ียนแปลงการเมือง ทั้งทฤษฏีมาร์กซิสม์
และทฤษฎีอ่ืนๆ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี ( Structural – Functional Theory) 
ทฤษฏีว่าดว้ยความขดัแยง้และบูรณาการ (Conflict and Integration Theories) 
ทฤษฏีเก่ียวกบั Relative Deprivation ตลอดจนแนวทางในการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม คือแนวทางปฏิบติัและ แนวทางปฏิรูป 
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401-308 การเมืองกบัมติมหาชน  3(3-0-6) 

 Politics and Public Opinions  

           ศึกษาทฤษฎีและสมมติฐานเบ้ืองตน้เก่ียวกบัมติมหาชน รูปแบบการแสดง 
ความคิดเห็น ท่ีหลากหลาย การทาํความเขา้ใจ การตีความ และประเด็นปัญหาใน
กระบวนการสํารวจมติมหาชน บทบาทและผลกระทบของมติมหาชน  ต่อ
ประชาธิปไตย นโยบายสาธารณะและการสร้างสถาบันทาง การเมือง การ
ตอบสนองของสังคมและสถาบนัทางการเมืองต่อมติมหาชน การครอบงาํและ
การเมือง ของมติมหาชน การบริหารจดัการและการระดมมติมหาชน ต่อประเด็น
ปัญหาทางการเมือง 

 

             

401-309 สัมมนาลทัธิการเมืองปัจจุบัน  3(1-4-4) 

 Seminar on Contemporary Political Thoughts  

           ศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเก่ียวกบัอุดมการณ์ทางการเมือง 
หรือลทัธิการเมือง ท่ีสาํคญั เช่น ฟาสซิสต ์ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิด
ทางการเมืองอ่ืนๆท่ีมีความหมายในปัจจุบนั 

 

   
401-324 พฤติกรรมทางการเมือง  3(3-0-6) 

 Political Behavior  
           ศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง  วัฒนธรรม  และบุคลิกภาพ  วิ เคราะห์
พฤติกรรม ทางการเมืองในแง่ จิตวิทยา กระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง บทบาท
ผูน้ําทาง การเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง การมีส่วนร่วม ทางการเมืองของ
ประชาชน มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสียงเลือกตั้ง และการส่ือสาร ทาง
การเมือง 
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401-327  ความคดิทางการเมืองของไทย  3(3-0-6) 

 Thai Political Thoughts  

           ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของไทย ตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั 
ความคิดทางการเมือง ของผูป้กครอง ผูน้าํ นักคิด และนักการเมืองท่ีสําคญั ท่ีมี
อิทธิพลต่อการพฒันาความคิดทางการเมืองไทย และ วฒันาการความคิด ทางการ
เมืองไทยในแต่ละสมยัโดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสมยัสมบูรณาญาสิทธิราช (สมยั 
สุโขทยั ถึง พ.ศ. 2475) และสมยัประชาธิปไตย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง ปัจจุบนั) 

 

   

401-422 ชนช้ันนําและผู้นําทางการเมือง  3(3-0-6) 

 Political Elite and Leadership  

           ศึกษาทฤษฎีชนชั้นนาํทางการเมือง การมีอาํนาจหรืออิทธิพลทางการเมือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ชนชั้นนาํ และผูอ้ยูใ่ตป้กครอง ลกัษณะและรูปแบบของผูน้าํ
ทางการเมือง และบทบาทของชนชั้นนาํ และผูน้าํ ทางการเมืองในสงัคม 

 

   

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

 Selected Topic in Politics and Government  

           ศึกษาประเด็นและเร่ืองราวท่ีสําคญัทางการเมืองและการปกครอง โดยการ
นาํเสนอหัวขอ้ การ บรรยายตามความสนใจของผูเ้รียน โดยการจดัทาํรายงานใน
ปัญหาทางการเมืองปัญหาใดปัญหาหน่ึง และจะตอ้งมี ส่วนร่วมในการอภิปรายใน
ชั้น 

 

   

401-424 สัมมนาการเมืองการปกครอง  3(1-4-4) 

 Seminar in Politics and Government  

           ศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองการปกครองในประเด็นท่ีผูส้อน
กาํหนดเนน้การมีส่วนร่วม ของนกัศึกษาในการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ปัญหา และ
เสนอทางเลือกในการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ 
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401-425 กรณศึีกษาการเมืองการปกครองท้องถ่ินภาคใต้  3(3-0-6) 

 Case Studies in Southern Local Politics and Government  

           ศึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
โดยเนน้การเมืองการ ปกครองทอ้งถ่ินภาคใต ้วิเคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม ท่ีมีผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง ทอ้งถ่ินภาคใต ้

 

   

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

 Political Communication  

           ศึกษาแนวคิดและการส่ือสารระหว่างตวัแสดง และองคก์รทางการเมืองกบั
สาธารณชน ตวัแบบในการส่ือสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ข่าวสารทางการ
เมือง การกาํหนดสาระทางการเมือง การส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจ การโฆษณาชวน
เช่ือ การหาเสียง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของส่ือมวลชน ขอ้
โตแ้ยง้เร่ืองการพึ่งพิงทางการส่ือสาร และการครอบงาํทางการส่ือสาร 

 

   

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

   Political Conflicts and Resolution           

           ศึกษาลกัษณะ ประเภท และมูลเหตุสาํคญัของความขดัแยง้ ท่ีนาํไปสู่ความ
รุนแรงทางการเมือง ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดย
แนวทางสันติวิธี ศาสนา วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การเจรจา ไกล่เกล่ียและการต่อรอง 
โดยยกเหตุการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 

 

   

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

   Democratic Citizenships           

           ศึกษาในเร่ืองความเป็นมาและความหมายพลเมือง สิทธิและหน้าท่ีของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองกบัสิทธิมนุษยชน ขอบเขต
แห่งการใชสิ้ทธิของพลเมืองในสังคม ตลอดจนกฎหมาย รัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการคุม้ครองความเป็นพลเมือง 
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401-434 สัมมนาปัญหาการบริหารและการปกครองท้องถ่ิน  3(1-4-4) 

 Seminar in Local Government and Administration  

           ศึกษา สัมมนาประเด็นปัญหาท่ีผูส้อนกาํหนดเก่ียวกับการบริหารการ
ปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบต่างๆเน้น วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันา
รูปแบบในสถานการณ์และนวตักรรมการบริหารปกครองทอ้งถ่ิน โดย พิจารณา
ร่วมกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

 

   
401-436 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

 Environmental and Natural Resources Management  

           ศึกษาความสัมพนัธ์ของการเมืองกบัส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการเคล่ือนไหวดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการนโยบายและการบริหารส่ิงแวดลอ้ม ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม สภาพและ
สถานการณ์ปัญหาทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย การพฒันากับ
ปัญหาท่ี มีผลกระทบต่อทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดและหลกัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมอย่าง  ยั่งยืน  มาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การ 
พฒันาการมีส่วนร่วมของประชากร กฎหมายส่ิงแวดล้อม การจัดทาํแผนและ
โครงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 

   
401-437 ประเด็นปัญหากบัการจัดการพืน้ทีช่ายแดน  3(3-0-6) 

 Problems and Management of Borderlands  

           ศึกษากรณีศึกษาเชิงสหวิทยาการเก่ียวกบัประเด็นปัญหาและแนวทางการ
บริหารจดัการพื้นท่ีชายแดน ไทย โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

 

   
401-439 ประเทศไทย ในมิติทางประวตัิศาสตร์ สังคม และวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspectives  
           ศึกษาภูมิหลงัของสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยาม
ประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศ
ทางการพฒันาของสงัคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวตัน์ 
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401-440 จิตวทิยาการเมือง                                                                          3(3-0-6) 
 Political Psychology  
            ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เช่น การเลือกระบบ
การเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัรัฐบาล ทศันคติของรัฐท่ีมีต่อประชาชน
และของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบั
ส่ิงกาํหนดพฤติกรรรมของมนุษยจ์ากจิตวิทยามาเป็นเคร่ืองมืออธิบาย 

 

   
401-441 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ 3(3-0-6) 

 Public Budgetary Management Process  
           ศึกษาเก่ียวกบัสาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะเป็นเคร่ืองมือนาํนโยบาย
ไปปฏิบติั รูปแบบการพฒันาการระบบงบประมาณ และกระบวนการตดัสินใจท่ี
เหมาะสมในภาวการณ์ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารและ
การเมืองกบังบประมาณของไทยทั้งวงจร 

 

   
401-443 ทฤษฎกีารเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

 Liberal Democratic Theories  
           ศึกษาทฤษฎีการเมืองของอาริสโตเติล ล็อค เบนเธม สจ๊วตมิลล์ และ
เดอต๊อควิลล ์ วิเคราะห์การนาํความคิดเหล่าน้ีมาใชก้บัรูปการปกครองโครงสร้าง
และหน้าท่ีของรัฐในปัจจุบัน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ การ
ปกครองภายใต้กฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตย  การรับผิดชอบของรัฐต่อ
ประชาชน ประโยชน์นิยม  การถ่วงดุลอาํนาจ  สิทธิ เสรีภาพ เป็นตน้ ตลอดจน
พิจารณาขอ้ดีและขอ้จาํกดัของทฤษฎีดงักล่าวดว้ย 
 

 

401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
 Justice Study  
           ศึกษาการบริหารจดัการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบงานยติุธรรม ไดแ้ก่ องคก์ร
ตาํรวจ ทหาร อยัการ ศาล ราชทณัฑ์และคุมประพฤติ โดยเฉพาะเร่ืองหลกัการ
บริหารจดัการ การบงัคบัใชก้ฎหมายอาญา การแกปั้ญหา การกระทาํความผิดใน
สงัคม 
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403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดบัท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Planning and Project Management at Local Level  
           ศึกษาความหมายของแผน และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน 
รูปแบบของแผนงานการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนในระดบัทอ้งถ่ิน การ
วิเคราะห์การจดัทาํโครงการ การบริหารโครงการ การดาํเนินงานโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและ
การบริหารโครงการในระดบัทอ้งถ่ิน 

 

   
404-105 แนวคดิสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวธีิ 3(3-0-6) 

 Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways  
           ศึกษาความหมาย และความสําคญัของสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี แนวคิด
และกฎหมายสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี ศึกษาประวติั วิวฒันาการ 
ทฤษฎี ปรัชญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนและสันติ
วิธี สํานวนภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิกท่ีใชค้วบคู่กบัแนวคิด ตลอดจนศึกษา
ขบวนการสิทธิมนุษยชนและสันติวิ ธีในประเทศต่างๆ  การสร้างจิตสํานึก 
กระบวนการในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงและกรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ศึกษาการใชส้นัติวิธีในการแกไ้ขปัญหา 

 

3. รายวชิาโท 
203-201 หลกัการตลาด                                                                                                          3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 
 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสาํคญั หนา้ท่ี
ของตลาด สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การ
วิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด และ 

  ส่วนประสมการตลาด 
  

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                     3(3-0-6) 
  Human Resource Management 

 ศึกษาหน้าท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การ
คดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทน
สวสัดิการ จูงใจ บาํรุงขวญั การประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง 
กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
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205-205 ทฤษฎแีละพฤติกรรมในองค์การ                                                                              3(3-0-6) 
  Theories and Behavior in Organization 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์การ โครงสร้างและวัฒนธรรม
องคก์ารพฤติกรรมของบุคคลในที่ทาํงาน ทศันคติ การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ 
การติดต่อส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม อาํนาจ ภาวะผูน้าํ ความขดัแยง้ และเทคนิค
การจดัการพฤติกรรมในองคก์าร 

 
205-310 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 

 Conflict Management and Negotiation 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกับการขัดแยง้ ท่ีมาและ
กระบวนการของความขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การ
แกไ้ขความขดัแยง้ วิธีการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 
การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการส่ือความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติั
หลงัการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผูบ้ริหารในองคก์าร 

 
301-209 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Business Laws 
                                ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม  สญัญา หน้ี  และเอกเทศสญัญา 
                    เก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จาํนอง จาํนาํ คํ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัหา้ง 
                    หุน้ส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
                    เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆ 
                    เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้  คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 
 
301-306 กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน 3(3-0-6) 

 Law of Evidence  

           ศึกษาหลกัทัว่ไปว่าดว้ยพยานหลกัฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
วตัถุ และผูช้าํนาญพิเศษ ทั้งท่ีเป็นบทบญัญติัของประมวลกฎหมายพิจารณาความ
อาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 
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401-428 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
 Criminal Laws I  
           ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
ไดแ้ก่ บทนิยามการใชก้ฎหมาย อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความ
รับผดิชอบทางอาญา การพยายามจะกระทาํความผดิ ตวัการและ ผูส้นบัสนุน 

 

   
401-429 กฎหมายอาญา 2  3(3-0-6) 

 Criminal Laws II  
             ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผิด ได้แก่ ความผิด
เก่ียวกบัการปลอมแปลง ความผิดเก่ียวกบัการคา้ ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร 
ความผดิเก่ียวกบัการ ปกครองความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและ ช่ือเสียง ความผดิเก่ียว
ทรัพยแ์ละลหุโทษ          

 

   
401-430 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1  3(3-0-6) 

 Law of Criminal Procedure I  
           ศึกษาหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา  อํานาจของพนักงาน
สอบสวนและศาลหมายเรียก และหมายอาญา การจบั ขงั จาํคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว 
การสอบสวน การชนัสูตร พลิกศพ การฟ้องคดีแพ่งท่ี เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นตน้ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3 

 

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

   Law of Criminal Procedure II           
 วชิาบังคบัก่อน: 401-430 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1  
           ศึกษาถึงกระบวนการดาํเนินคดีอาญา ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การ
บงัคบัตาม คาํพิพากษา และค่าธรรมเนียม การอภยัโทษ เปล่ียนโทษ และการลด
โทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 
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4. วชิาสหกจิศึกษา 
 
 401-479 สหกจิศึกษา  9(0-40-9) 

 Cooperative Education  
 วชิาบังคบัก่อน: 100-244 เตรียมสหกจิศึกษาและต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึน้ไป  
           การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือสถาน  ประกอบการ  โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นกัศึกษาตอ้งเขา้ไป ปฏิบติังานเตม็เวลา
เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานนั้ น  โดยมีพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถาน
ประกอบการมอบหมาย ใหท้าํหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา มี
การกาํหนดลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานให้กบั นกัศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้ง
จดัการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์การเมืองการบริหารงานในองคก์าร ตลอดจน 
การวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการเมืองปกครอง และการบริหารงานใน
องค์การ ฯลฯเขียนรายงานและผล การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ งนําเสนอรายงาน 
อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบติังานดงักล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง ในการ
พฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของแต่
ละองคก์าร หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 
ภาคการศึกษา 
 

 

 401-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
Internship  

2(0-40-0) 

             การให้นักศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา 
โดยการประสานงานระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีสามารถรับนักศึกษา 
ภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล 

 

   

 


