
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์                                                                          3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้

สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล การ

วดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การ
จดัล าดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ การแจกแจงของค่าท่ี
ไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ค่าตวัแปร 
และสัดส่วน การใชไ้คสแควร์ สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป                                                                                                        3(3-0-6) 
 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และการประยกุตว์ทิยาศาสตร์

สมยัใหม่ใหเ้ขา้กบัการด าเนินชีวติ เนน้การใชว้ทิยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววทิยา  
ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ

น่าจะเป็น การแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจก
แจงไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ีสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

   
   
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 
 Fundamentals of Computer and Information Technology  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพฒันา

โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยกุตใ์ชง้านเวร์ิดองคป์ระกอบและระบบของ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
100-120 
 

มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวติ รวมทั้งความหลากหลายของเหล่า
ส่ิงมีชีวติ ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวติทั้งหลาย  ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มี
ตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
                  Life and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังาน 

และชนิดของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบ
พลงังานและการเปล่ียน รูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการ
ประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังาน
จากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 

   
100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่                         3(2-2-5) 
 Life  and  Modern  Technology  
 ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโน เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืน ๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของ
เทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

100-174   วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสภาวะโลกร้อน 

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความ
ตระหนกัและจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหา
สภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 

 

   
100-175   หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการ                                                                                                                                                   

เคล่ือนท่ีกลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก                                        
 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 100-133 อารยธรรมไทย                                                                                         3(3-0-6) 
 Thai  Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมี
ส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม 
อารยธรรมศรีวชิยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยธุยา  
เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและ
ลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่  ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวั
เขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่  การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและอารย
ธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อววิฒันาการทางศิลปกรรมในยคุต่างๆ รวมทั้งแนวความคิด
ทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจ
องคป์ระกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา 
การจ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถ
ปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวทิยา ปัจจยัดา้นชีววทิยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้ บุคลิกภาพ   
แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย ์ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  
สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เนน้การบูรณา
การการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   
100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัองคป์ระกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม วเิคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ
ตลอดจนปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโนม้  การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา 
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหาร
จดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อ
การพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวทิยา และ
คุณวทิยาทั้งปรัชญาตะวนัตก ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวติของมนุษย ์และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้นการ
ด าเนินชีวติอยา่งเห็นคุณค่า   
 

 

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

 Study Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั  เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วธีิการสร้างทกัษะ
การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อ
น าเสนองาน  เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ การเตรียมตวัสอบและวธีิการท า
ขอ้สอบ 
  

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด ปัจจยัพื้นฐานของการคิด ลกัษณะของการคิด  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด 
อุปสรรคของการคิด การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการ
คิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญ
สถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวเิคราะห์เพื่อ
ตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผลและการน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจาก
การฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

 

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

วสิัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคม
อาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate   
 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง

มหาวทิยาลยั กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกล
จากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อน า
องคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้ห้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 

 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีต และปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนใน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งวเิคราะห์ วจิารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้ง
ในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค ์ 3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและ
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การ
แสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์ การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการ
สร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภยัในชีวิต 2(2-0-4) 
 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ชีวติจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วติ
ทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  
เทคนิควธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 

 

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

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงั
กายท่ีถูกตอ้ง การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐาน   
ต่าง ๆ 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมไทยเหตุการณ์ต่างๆ ทางสังคมท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคม
โลก การมีส่วนร่วมทางสังคม การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต 
ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลกัและการปลูกฝังจิตส านึก การมีระเบียบวนิยัในตนเอง 
ความสุจริต เป็นตน้ รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ าในทางสร้างสรรคข์อง
สังคมไทย 
 

3(3-0-6) 
 

100-173 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใชห้้องสมุด การรวบรวมขอ้มูลและ
การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 

1(0-2-1) 

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์

 

   

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

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น    
นวนิยาย  บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวติและสังคม ทั้งยงัส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
 
 
 

 



 

 

 

100-240                                                 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

                   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวติ ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 

 

100-241              ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี 
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 

 

100-242             สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  
โดยอาศยัองคค์วามรู้  ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง 
กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตวัทางสังคม 
Social  Adjustment   
ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  
จริยธรรมในวชิาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน  การพฒันา
บุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือ
การท างานในอนาคต 
 
 

2(1-2-3) 



 

 

 

กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวธีิการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง  การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใช้
ภาษา   
 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือ
สินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวติประจ าวนั ประกาศแบบ
สั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อบรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การ
ฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ  เป็นตน้ 

 

   

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

 English  II   
 วชิาบงัคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใชเ้วลาวา่ง 
สามารถน าบทเรียนไปประยกุตใ์ชเ้พื่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัได ้ บรรยาย
ประสบการณ์ เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งใหเ้หตุผลหรือ
อธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้

 

   
100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                   Chinese I  

                   ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ใหถู้กตอ้ง
ชดัเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วธีิเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึก
ทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้น
ชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 
 
 

 



 

 

 

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     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพดูแบบต่าง ๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินชีวติ 
 

 

100-252    ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะดา้น 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อ
พฒันาทกัษะดา้นการเขียนและการพดูในเชิงวชิาการ เช่น การเขียนโครงการ การ
สรุปบทความทางวชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการ
พดูและเขียนภาษาองักฤษ 
 

 

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

 วชิาบงัคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา
ใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์าก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเตม็ (Traditional 
Character) และตวัยอ่ (Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-300     ภาษามลาย ู1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง 
พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลาย ู2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-300 ภาษามลาย ู1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง

จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ี
ก าหนด 

 

   
100-302     ภาษาญ่ีปุ่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303 ภาษาญ่ีปุ่น  2 3(2-2-5) 
 Japanese II   

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-302  ภาษาญ่ีปุ่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู 
การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

100-304 ภาษาเกาหลี 1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่าน
ขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหลี 1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟัง
และพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัทท่ี์ใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดย
ฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร 
ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ 
ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  
 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่าน
สั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั การ
อ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยค 
ง่าย ๆ ได ้

 
 
 
 



 

 

 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบั
ท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้น ๆ 
และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาล็อก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก 

 

   

100-311 ภาษาตากาล็อก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบงัคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาล็อก 1 
ศึกษาค าศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนา
ในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    
 

 

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

                   English  Conversation  
              ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และ

ศึกษาส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่าง ๆ 

 

   

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ  3(2-2-5) 
                  English for Business    

                  ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัใน
ส านกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ   
 
 

 



 

 

 

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การ
เดาค าศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านใน
ภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพนูความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 
                     2.1  กลุ่มวชิาแกน   จ  านวน     24     หน่วยกิต  ประกอบดว้ย   
 

401-101    หลกัรัฐศาสตร์ 
Principles of Political Science 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวชิารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ
อ านาจอธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแนวคิดทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง รัฐธรรมนูญ 
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง 
วฒันธรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

   
401-102    การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 
3(3-0-6) 

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง 
สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั  รวมทั้งสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

402-201    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์           
Introduction to Public Administration                                            

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย พฒันาการ แนวความคิด และขอบเขตของวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ ความสัมพนัธ์กบัวชิาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ องคก์ารและกระบวนการ
บริหารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาลในการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีทางการบริหารและการอ านวยการใหก้บัประชาชน 
 

 

   

 



 

 

 

402-202    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ                   
Introduction to Public Policy                                     

3(3-0-6) 

 ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตวัของนโยบายสาธารณะ ประเภท
ของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย 

 

   
402-203    สถิติส าหรับนกัสังคมศาสตร์              

Statistics for Social Science                                                                 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้ถิติส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ การ
วเิคราะห์ขอ้มูลการแปลผลการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และ
การสรุปผลการวจิยั 

 

   
401-204 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

Introduction to International Relations 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
แนวการศึกษากบั ววิฒันาการความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบ
รัฐสมยัใหม่ จนถึงปัจจุบนั ระบบความสัมพนัธ์ ระหวา่งประเทศก่อน และหลงั
สงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 

 

   
402-207 การบริหารระบบราชการไทย 

Thai Public Administration Systems 
3(3-0-6) 

 ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารราชการไทยในเร่ืองแนวคิด คุณค่า ระบบ
และววิฒันาการ การจดัส่วนราชการไทย ลกัษณะและความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์ารทางราชการ อิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีมีต่อการ
บริหารราชการไทย และปัญหาการบริหารราชการไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 กลุ่มวชิาเอกบงัคบั                      45    หน่วยกิต   ประกอบดว้ย   
    
  

กลุ่มองคค์วามรู้ดา้นองคก์ารและการจดัการ  

402-208 องคก์ารและการบริหารงานในภาครัฐ                                                                
Public Organizations  and Public Administration 

3(3-0-6) 

 ศึกษาลกัษณะขององคก์าร การบริหารงานรวมถึงอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
โครงสร้างและวธีิการด าเนินงานของภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
ของรัฐอ่ืนๆ อาทิ องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ องคก์รมหาชน ส านกังานกองทุนต่างๆ 
รวมถึงทฤษฏีท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

 

   
402-210 พฤติกรรมองคก์าร  

Organizational  Behavior 
3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุ่ม ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
บริหารตลอดจนอิทธิพลต่างๆ อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  ศึกษาถึงการใชพ้ลงังานของ
กลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร  การสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บับุคคลในองคก์ารถึง
การพฒันาพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร 

 

   
402-211 การพฒันาองคก์าร  

Organization Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและกระบวนการพฒันาองคก์าร การ
เปล่ียนแปลงองคก์าร การพฒันาทีมงาน การแกไ้ขปัญหาองคก์ารอยา่งมีระบบ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด พฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์มีผลต่อการพฒันาองคก์าร เทคนิควธีิการ หรือเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา
องคก์าร การพิจารณาโอกาส ปัญหา อุปสรรคในการพฒันาองคก์าร 

 

   
 กลุ่มองคค์วามรู้ดา้นนโยบายสาธารณะ  
402-212 การวเิคราะห์และประเมินผลนโยบาย :  แนวคิดและเทคนิค    

Policy Analysis and Evaluation : Concepts and Techniques 
3(3-0-6) 

 ศึกษาพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโนบายสาธารณะและแนว
กระบวนนโยบายตั้งแต่การท่ีความคิดเห็นสาธารณะกลายมาเป็นนโยบายสาธารณะ การ
น านโยบายมาสู่ปฏิบติัและเหตุผลของความลม้เหลว/ส าเร็จของนโยบาย บทบาทของ
แนวคิดสาธารณะท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองมือนโยบาย รวมถึงผลกระทบทางจริยศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

 



 

 

 

402-311 การวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์       
Strategic Planning and Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนและการจดัการเชิงกลยทุธ์ เพื่อน าไปปรับใชก้บั
หน่วยงานราชการรัฐวสิาหกิจ องคก์ารอิสระ และองคก์ารสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุม
เน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดวิสัยทสัน์ พนัธกิจขององคก์าร การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส และภาวะคุกคาม การก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม การน ากลยทุธ์ไปฏิบติั และการ
ประเมินกลยทุธ์ การเปรียบเทียบองคก์รท่ีเป็นเลิศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

 

   
402-313 การน านโยบายไปปฏิบติั 

Policy Implementation 
3(3-0-6) 

 ศึกษากระบวนการและตวัแบบในการวเิคราะห์การน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ หรือลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั และความแตกต่างในการน า
นโยบายแต่ละประเภทไปปฏิบติั 

 

   
 กลุ่มองคค์วามรู้ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  
402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐแนวใหม่                                                                            

New Public Human Resource Management  
3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร การสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัคน แบบองคร์วม กลยทุธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการ
บริหารจดัการก าลงัคน ระบบขอ้มูลก าลงัคน และการวจิยัก าลงัคน ระบบขา้ราชการและ
พนกังานของรัฐ 

 

   
402-213 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 

Human  Resource Development 
3(3-0-6) 

 ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทฤษฎีและมุมมองเก่ียวกบัองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการความรู้ การวาง
แผนพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และปัญหาใน
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 
 

 

   



 

 

 

402-214 การประเมินผลการปฏิบติังาน  
Performance Appraisal 

3(3-0-6) 

 ศึกษากระบวนการประเมินค่าของบุคคลผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆ ทั้งผลงานและ
คุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการปฏิบติังานภายในเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแน่นอน 
ภายใตก้ารสังเกต จดบนัทึกและประเมินโดยหวัหนา้งาน โดยอยูบ่นพื้นฐานของความ
เป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกนั มีเกณฑก์ารประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบติัใหค้วามเป็นธรรมโดยทัว่กนั 
 

 

 กลุ่มองคค์วามรู้ดา้นแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  
402-310    ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                                       

Research Methodology in Public Administration 
3(3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน: 402-203 สถิติส าหรับนกัสังคมศาสตร์ 
ศึกษาแนวคิด หลกัการ วธีิการและขั้นตอนในการท าวจิยัแบบต่างๆโดยเร่ิมตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวตัถุประสงคก์าร
ตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการ
วเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวจิยั โดยเนน้ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 

   
402-304   สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ                                                                              

Seminar in Government and Administration 
3(3-0-6) 

 ส าหรับนกัศึกษาปี 4 เท่านั้น 
ศึกษาปัญหาเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการบริหารงานภาครัฐต่างๆท่ีผูศึ้กษามีความสนใจเป็น
หวัขอ้พิเศษ 

 

   
402-410   การบริหารการพฒันา                                                                                          

Development Administration 
3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงหลกัการและทฤษฏีการบริหารพฒันา กลวธีิการด าเนินการบริหารพฒันาให้
บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนบทบาทและความส าคญัของการบริหารการพฒันา และปัจจยั
แวดลอ้มต่างๆ 
 
 
 

 

   



 

 

 

402-411   การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์                                                        
Readings in Public Administration 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงความคิดและทฤษฏีร่วมสมยัดา้นการจดัการภาครัฐ การปฏิรูปภาครัฐ การ
ออกแบบและจดัการบริการสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อรูปแบบ
ของบริการสาธารณะและบทบาทภาครัฐ 
 

 

402-412   การบริหารรัฐวสิาหกิจ                                                                                           
Public Enterprise Administration 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงแนวคิด หลกัการและเหตุผลท่ีรัฐตอ้งเขา้มามีบทบาททางเศรษฐกิจ การจดัตั้ง
องคก์ารรัฐวสิาหกิจเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณูปโภค การก าหนด
นโยบายเพื่อด าเนินกิจการดา้นสาธารณุปโภค สาธารณูปการและกิจการผกูขาดตาม
ธรรมชาติ ตลอดถึงเพื่อการหารายไดเ้ขา้รัฐมาตรการในการก ากบัดูแลกิจการ
รัฐวสิาหกิจ การปรับเปล่ียนบทบาทและการแปรรูปกิจการรัฐวสิาหกิจ วสิาหกิจสังคม 
ตลอดถึงรูปแบบการจดัตั้งองคก์ารก ากบัดูแลกิจการท่ีอยูใ่นขอบข่ายการแปรรูป 
 

 

402- 420  คุณธรรมและจริยธรรมของนกัรัฐประศาสนศาสตร์                                                                          
Ethics and Moral of  Public Administrator 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของคุณธรรม จริยธรรม บทบาทและหนา้ท่ีของนกั  
รัฐประศาสนศาสตร์ท่ีมีต่อตนเองประเทศชาติ รวมถึงการเคารพต่อศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์

 

   
 กลุ่มองคค์วามรู้ดา้นการคลงัและงบประมาณ  
402-312 การคลงัเบ้ืองตน้ 

Basics  Finance  
3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการคลงั และภาษี การบริหารรายได ้รายจ่าย กระบวนการ
บริหารงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพฒันาระบบการคลงัทอ้งถ่ินไทย 

 

402-314 การบริหารการเงิน การคลงั และงบประมาณ  
Fiscal, Financial and Budgetary Management 

3(3-0-6) 

 วชิาบงัคบัก่อน: 100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารงานคลงั การวเิคราะห์ดา้นรายรับและรายจ่าย
รัฐบาล การใชน้โยบายการเงินและนโยบายการคลงัเพื่อการพฒันาประเทศ บทบาทของ
สถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจโลก และ
ระบบการเงินและการคลงัของประเทศ 

 



 

 

 

กลุ่มวชิาเอกเลือก   จ  านวน     6    หน่วยกิต  ประกอบดว้ย                                                                    
402-309 มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร                                                                                       

Human  Relations  in Organizations 
3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคม 
การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและคณะ ภาวะผูน้ า ความรับผดิชอบ 
การตดัสินใจบุคลิกภาพการจูงใจและการประสานงาน 
 

 

   402-307            การวางแผนและการบริหารโครงการภาครัฐ 
Planning and Management in Public Sector 
ศึกษาหลกัการทัว่ไปและเทคนิคการวางแผนรวมถึงกระบวนการบริหาร
โครงการภาครัฐในการการจดัองคก์าร การบริหารงาน และควบคุมการ
ด าเนินโครงการใหป้ระสบความส าเร็จ 
 

     3(3-0-6) 

402-419 องคก์ารแห่งความสุขและคุณภาพชีวติในการท างาน 
Happy Organization and Quality of Working Life 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัองคก์ารแห่งความสุข และคุณภาพชีวติ
การท างาน การสร้างองคก์รแห่งความสุขและคุณภาพชีวติการท างาน
ของบุคลากรอยา่งเป็นองคร์วม การน าความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มา                                 
บูรณาการกบัการสร้างองคก์รแห่งความสุขและคุณภาพชีวติการท างาน 

 

   
402-418 โลกาภิวตัน์และองคก์ารระหวา่งประเทศ 

Globalization and International Organizations 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม 
ระเบียบโลกใหม่ ทิศทางใหม่ของการบริหารการจดัการในทศวรรษใหม่  
ววิฒันาการของสถาบนัและองคก์ารระหวา่งประเทศ โดยเนน้โครงสร้าง 
หนา้ท่ีและพฤติกรรม รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัองคก์าร
ระหวา่งประเทศ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ องคก์ารการคา้โลก และ
ปัญหาต่างๆท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 

 



 

 

 

กลุ่มวชิาโท 
กลุ่มวชิาโททางวชิาชีพการปกครองและต ารวจ 

301-306 กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน                                                                             3(3-0-6) 
 Law of Evidence  
 ศึกษาหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน

วตัถุ และผูช้  านาญพิเศษ ทั้งท่ีเป็นบทบญัญติัของประมวลกฏหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาและประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง่ 

 

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

ไดแ้ก่ บทนิยามการใชก้ฎหมายอาญา โทษและวธีิการเพื่อความปลอดภยั 
ความรับผดิชอบทางอาญา การพยายามจะกระท าความผดิ ตวัการและ
ผูส้นบัสนุน 
 

 

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

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผดิ ไดแ้ก่ ความผดิ
เก่ียวกบัการปลอมแปลง ความผดิเก่ียวกบัการคา้ ความมัน่คงแห่ง
ราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผดิเก่ียวกบัเสรีภาพและ
ช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพยแ์ละลหุโทษ 
 

 

401-430    กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 
 Law of Criminal Procedure I  
 ศึกษาหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา อ านาจของพนกังาน

สอบสวนและศาล หมายเรียกและหมายอาญา การจบั การขงั จ  าคุก คน้ 
ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน การชนัสูตร พลิกศพ การฟ้องคดีแพง่ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ภาค 
1 และภาค 2 วธีิพิจารณาในศาลชั้นตน้ ตามประมวลกฏหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาภาค3 
 

 

   



 

 

 

401-431    กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 2                                                                3(3-0-6) 
 Law of Criminal Procedure II  
    วชิาบงัคบัก่อน: 401-430  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 

ศึกษาถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา(ต่อ)ใหท้ราบถึงการอุทธรณ์ และ             
ฏีกา การบงัคบัตามค าพิพากษา และค่าธรรมเนียม กรอภยัโทษ เปล่ียน
โทษ และการลดโทษตามประมวลกฏหมายวธีิพิจารณาความอาญาภาค 4 
ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 
 

 

  กลุ่มวชิาทางบริหารธุรกิจ                                          
201-101 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจ 

Introduction to Business 
3(3-0-6) 

 ศึกษาลกัษณะและความส าคญัของธุรกิจ อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อ
ธุรกิจกบัความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทของธุรกิจและการตดัสินใจ
เลือกประเภทธุรกิจหนา้ท่ีของธุรกิจในดา้นการบญัชี การเงิน การผลิต 
การตลาด และการบริหาร เอกสารการเครดิตและการภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ การประกนัภยั หลกัเบ้ืองตน้ในการท า
งบประมาณเพื่อธุรกิจทัว่ไป 
 

 

201-303 การจดัการการด าเนินงาน  
Operations Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์การ
วางแผนและควบคุม การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน 
วสัดุคงคลงั การควบคุมคุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบ ารุงรักษา ปัจจยั
มนุษยท่ี์มีผลต่อการด าเนินงาน 
 

 

203-206 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั หนา้ท่ี
ของตลาด สถาบนัทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
การวเิคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตลาด และส่วนผสมการตลาด 
 

 

   



 

 

 

205-310 การจดัการความขดัแยง้และการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6) 
 Conflict Management and Negotiation  
 ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ ท่ีมาและ

กระบวนการของความขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและระหวา่ง
กลุ่ม การปกไ้ขความขดัแยง้ วธีิการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร 
ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมความพร้อม บรรยากาศ กลวธีิและ
การส่ือความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง 
ตลอดจนบทบาทของผูบ้ริหารในองคก์าร 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา และหลกั
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการจดัตั้ง อ านาจหนา้ท่ี การด าเนินงาน และการเลิก
กิจการ ส าหรับหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวสิาหกิจ สมาคมการคา้ และหอการคา้ 
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆเช่น พระราชบญัญติัลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และ
พระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ 

 

   
กลุ่มวชิาบริหารงานทอ้งถ่ิน (ส าหรับนกัศึกษาเทียบโอนเท่านั้น)                                          
403-414 สัมมนาการบริหารทอ้งถ่ิน 

Seminar in Local Administration  
3(3-2-4) 

 ศึกษาปัญหาเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการบริหารพฒันาทอ้งถ่ินประเด็น
ต่างๆ ท่ีผูศึ้กษามีความสนใจเป็นพิเศษ 

 

   
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดบัทอ้งถ่ิน 

Planning and Project Management at Local Level   
3(3-0-6) 

 ศึกษาความหายของแผน การวางแผน แนวคิดการวางแผน รูปแบบ
ของแผนงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนในระดบัทอ้งถ่ิน 
การวเิคราะห์การจดัท าโครงการ การบริหารโครงการ การด าเนิน
โครงการ การติดตามประเมินผลโครงการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการในระดบัทอ้งถ่ิน 
 

 

   



 

 

 

403-308   การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน  
Local financial Management   

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการคลงั และภาษีขององคก์ารบริหาร
ทอ้งถ่ิน การบริหารรายได ้รายจ่าย ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบการ
คลงัทอ้งถ่ินกบัรัฐบาล กระบวนการบริหารงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการพฒันาระบบการคลงัทอ้งถ่ินไทย 

 

   
403-422 ภาวะผูน้ า  

Leadership 
3(3-0-3) 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูน้ า คุณสมบติั คุณลกัษณะ  
บทาทหนา้ท่ี และความสามารถของผูน้ าประเภทและท่ีมาของผูน้ า 
แรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดภาวะผูน้ าแบบต่างๆ องคป์ระกอบท่ีมต่อ
ความส าเร็จของการใชภ้าวะผูน้ า การพฒันาความเป็นผูน้ า และการ
ประเมินภาวะผูน้ า 

 

   
403-313 การบริหารการพฒันาทอ้งถ่ิน  

Local Development Administration  
3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา ความหมาย ปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งเสริม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาประเทศ ตลอดจน
การปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อการพฒันา บทบาทและ
ความส าคญัของการบริหารการพฒันา วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั 
ปัญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารการพฒันาทอ้งถ่ิน โดย
ใชก้รณีศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
 

402-479 สหกิจศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education   
 วชิาบงัคบัก่อน: 100-245 การปรับตวัทางสังคม 

ตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปเท่านั้น 
การศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานจริงทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ใน
องคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกิจหรือสถานประกอบการ โดยมีการ
วางแผนร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
นกัศึกษาตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเตม็เวลาเสมือนเป็นพนกังานของ
หน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการ
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดูแลความรับผดิชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา มีการก าหนดลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานใหก้บั
นกัศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
การเมืองการบริหารงานในองคก์าร ตลอดจนการวางโครงการใน
การแกไ้ขปัญหาทางการเมืองการปกครอง และการบริหารองคก์ร 
การเขียนรายงานและผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน 
อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบติังานดงักล่าว ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้นๆได ้จะตอ้งอยูภ่ายใต้
การดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองคก์าร หน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 

 

402-500 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2(0-40-0) 
 Field Experience in Public Administration  
 นกัศึกษาฝึกปฏิบติังานตามสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ท่ีนกัศึกษา

มีความถนดัและสนใจเป็นพิเศษ  เพื่อเพิ่มพนูประสบการณ์วชิาชีพ
ใหมี้ประสิทธิภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง
และน าเสนอรายงานเม่ือส้ินสุดการฝึกประสบการณ์ 

 

 
 
 
 


