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หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    

กลุ่มคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals  of  Mathematics  

 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์
แสดงกฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั
แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย ค่าตัวแปรและสัดส่วน การใช้ไคสแควร์ 
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 Introduction  to Computer  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ประวติัความเป็นมาและ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ใน
ยคุต่าง  ๆ องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจ า
ส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลขอ้มูล  ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้
กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 



 

 

 

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

 Probability  and  Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การ
แจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี 
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

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

 Fundamentals  of  Computer  and  Information Technology   

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพฒันาโปรแกรมการ
จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยกุตใ์ชง้านเวร์ิดองคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และ
แสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์การประมวลผลขอ้มูล   
ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ความเขา้ใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ ์

 

100-122 เคมีทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบติัของก๊าซ  ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิเดชนัและรีดกัชนั เคมี
จลน์ และนิวเคลียส 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

                  Fundamentals  of   Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์
ทางดา้น นาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลย ี
ความเป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโน
เทคโนโลยท่ีีมีในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
 

 

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

                  General   Biology  
                       ศึกษาหลกัการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลงังานกบัชีวิต         
ความต่อเน่ืองของชีวิตและพนัธุศาสตร์ การสืบพนัธ์ุและการพฒันาการหลงัการปฏิสนธิ 
โครงสร้างและสรีรวทิยาของสัตว ์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อระบบนิเวศ 
และการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

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

                  Life   and  Energy     

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            
ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียน รูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจาก คล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

   

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

                  Life  and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่
อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผล
ต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 



 

 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย    
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม  อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชัด  ตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา  จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ  
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่  การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

   

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

 Man  and Music  
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล  ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี อนั
เป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 
 
 

 



 

 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งด้านประวติัความเป็นมา การจ าแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน             
ทางดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่างๆ  การจบักลุ่มตวัโนต้
ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียงต่าง ๆ  การ
ฝึกอ่านตวัโนต้ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 

 

   

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ความจ าของ
มนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิดและการ
แก้ปัญหา  การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  
เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์  

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom  Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง  ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ  มรรยาทในการลีลาศ  ทกัษะเก่ียวกบัการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
 

 

   



 

 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สั งคมในรูปแบบต่างๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาทัว่ไป                                                                                                                 3(3-0-6) 
 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา          
ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   

 

   

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและ
การจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวั
สอบและวธีิการท าขอ้สอบ   

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-163 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนนัทนาการ  ความส าคญัของการพกัผอ่นและนนัทนาการ
ท่ีมีต่อการด าเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
แนวโนม้และบทบาทของนนัทนาการในสังคมปัจจุบนั และการฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

 

   

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชห้อ้งสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด  ระบบ
การจดั หมู่หนงัสือ   บตัรรายการ(โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวธีิการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ    

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด      
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่างๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   
 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และ
สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้  องคป์ระกอบ
ของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซีย  

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติั
ตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ  เพื่อน า
องค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดข้ึนเป็น
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์    

 

   
100-200 พหุวฒันธรรม  3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์ 

 

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

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้ น นวนิยาย  
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้ งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและ          
รักการอ่าน 
 

 

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

 Sufficiency  Economy             

                   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลักษณะต่างๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้ งการบริหารจัดการในครอบครัว                
การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 

  
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

   

100-242 สันติศึกษา  3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ    
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้     
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

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

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง  
จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อ
การท างานในสังคมอยา่งมีความสุข   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  กลุ่มวชิาภาษา 
 
700-157 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Remedial  English  

 ศึกษาปรับพื้นฐานภาษาองักฤษดา้นไวยากรณ์ และเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ การแต่ง
ประโยคความเดียว ประโยคความรวม เป็นตน้ เพื่อการพฒันาไปสู่การเรียนรู้ภาษาองักฤษ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 

 

700-151 ภาษาองักฤษ 1                                                                                                                    3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้   ฝึกทกัษะทั้ง  4  คือ  ฟัง   พูด   อ่าน
และเขียน  ให้เช่ือมโยงประสานกนั  เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้น
ต่อไป 

 

   

700-152 ภาษาองักฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   
 วชิาบังคับก่อน  :  700-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างและศพัท์ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างกวา้งขวางเพิ่มข้ึน
เพื่อพฒันาความสามารถในการพดู ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 

700-250 ภาษาองักฤษ 3  

 English  III  

                  วชิาบังคับก่อน  :  700-152 ภาษาองักฤษ 2  

                   ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ   อนัจะเอ้ือให้เกิดความเขา้ใจใน
เร่ืองท่ีอ่านได้ดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของค าศพัท์  ค  าศพัท์และส านวนท่ีใช้
ทัว่ไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอ่านจบัใจความและการตีความ  ด้วยการฝึกอ่านค าจาก
บทความ  ต ารา และหนงัสือพิมพ ์

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
 กลุ่มวชิาแกน 
100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย         

Introduction to Laws 
ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย       
ท่ีส าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่งของ
กฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 

3(3-0-6) 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลักษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ  การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  
ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

 

401-101 หลกัรัฐศาสตร์  
Principles of Political Science 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อ านาจอธิปไตย 
รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทาง
การเมือง สถาบนัทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การพฒันาทางการเมือง  วฒันธรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

3(3-0-6) 

   

401-102  การเมืองการปกครองไทย  
Thai Politics and Government 
ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทย  รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนันิติ
บญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจน
ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  หลกัการเปล่ียนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) 

  
 

 



 

 

 

402-201 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์  
Introduction to Public Administration 
ศึกษาความหมาย  พฒันาการ  แนวความคิด  และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ความสัมพนัธ์กบัวิชาสังคมศาสตร์อ่ืนๆ  องค์การและกระบวนการบริหารงานทุกขั้นตอน  
กิจกรรมของรัฐบาลในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ ได้แก่  หน้าท่ีการบริหารและ
อ านวยบริการใหก้บัประชาชน 

3(3-0-6) 
 

   

402-202 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบันโยบายสาธารณะ 
Introduction to Public Policy 
ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ  ประเภทของ
นโยบายสาธารณะ  และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย  
 

3(3-0-6) 
 

402-203 สถิติส าหรับนักสังคมศาสตร์                                                          
Statistics for Social Scientist 
ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชส้ถิติส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์  การวิเคราะห์ขอ้มูล  
การแปลผลการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการสรุปผลการวจิยั 
 

3(3-0-6) 

401-204 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
Introduction to International Relations 
ศึกษาแนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ   โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวการศึกษา 
กบัววิฒันาการความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ    ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมยัใหม่จนถึงปัจจุบนั   
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศก่อนและหลงัสงครามโลกยคุสงครามเยน็และยคุหลงั 
สงครามเยน็    

3(3-0-6) 
 

   

401-205        ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการเมืองเปรียบเทียบ  
Introduction to Comparative Politics 
ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและวธีิการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบแนวการศึกษาการเมือง 
เปรียบเทียบตวัอยา่งการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติ  และระดบัต่าง ๆ  ไดแ้ก่  ระบบ 
ราชการเปรียบเทียบนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ 

 3(3-0-6) 
 

  
 
 
 

 



 

 

 

402-301 ระเบียบวธีิวจัิยทางรัฐศาสตร์                                                                  
Research Methodology in Political Science 
วชิาบังคับก่อน : 402-203 สถิติส าหรับนักสังคมศาสตร์  
ศึกษาแนวความคิด หลกัการ วธีิการและขั้นตอนในการท าวิจยัแบบต่างๆโดยเร่ิมตั้งแต่การ
ก าหนดปัญหาการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวตัถุประสงคก์ารตั้งสมมุติฐาน
ออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานผลการวจิยั โดยเนน้ระเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

3(3-0-6) 

 
  403-440 ประชาคมสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองอาเซียน 

ASEAN Socio Economic and Political Community 
ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้าง
ภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและข้อจ ากัดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

3(3-0-6) 
 

 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ  
 

401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง  
Constitution  and  Political  Institutions 
ศึกษาประวติัและวิวฒันาการของรัฐธรรมนูญ  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  
ความสัมพนัธ์ของรัฐธรรมนูญกบัสถาบนัทางการเมือง  รูปแบบของระบบรัฐธรรมนูญและ
สถาบนัทางการเมือง  รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆในระบบรัฐธรรมนูญ 

3(3-0-6) 

   

401-304  กฎหมายปกครอง                                                                                        
Administrative Law 
ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง  การบริการสาธารณะ หลกัทัว่ไปและปัญหา
ในการจดัระเบียบบริหารราชการ การจดัระเบียบการบริหารราชการส่วนต่าง ๆ ของไทยใน
ปัจจุบนัและในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียวพนัระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมาย  
การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง 

3(3-0-6) 
 

  
 
 
 

 



 

 

 

403-207 ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ                                                                         
Thai Public Administration Systems and Public Organizations 
ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย และความส าคญัของระบบราชการ  หลกัการทัว่ไปในการจดัระเบียบ
การบริหารราชการ การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน การบริหารราชการแผน่ดินของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงปัญหาในระบบราชการไทย ศึกษาการด าเนินงานของ
รัฐวสิาหกิจ  องคก์ารมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย 
 

3(3-0-6) 

404 - 101 กฎหมายระหว่างประเทศ 
International  Law 
ศึกษาลกัษณะบ่อเกิดของกฎหมายระหวา่งประเทศ บุคคลในกฎหมายระหวา่งประเทศ รัฐ 
เขตแดนของรัฐ อ านาจของรัฐ รวมทั้งการส่งผูร้้ายขา้มแดน เขตอ านาจของรัฐทางทะเล 
และก าหนดเขตทางทะเล ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกบักฎหมาย
ภายใน ความรับผดิระหวา่งประเทศของรัฐ การระงบัขอ้พิพาทของรัฐ 
 

3(3-0-6) 

404 - 102 ทฤษฎแีละแนวคิดด้านความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
Theories  and  Concepts  in  International  Relations  
ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีของส านักต่างๆ เช่น ส านักสัจนิยม ส านัก เสรีนิยม ส านัก
เศรษฐศาสตร์-การเมืองระหวา่งประเทศ ส านกัพฤติกรรมศาสตร์ แนวทางเลือกใหม่ เช่น 
Post -Modern Constructivism Feminism ฯลฯ  

3(3-0-6) 

   

404 - 103 ประวตัิศาสตร์การทูตของไทย 
Diplomatic History of Thailand 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศในดา้นการ เมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปะ และวฒันธรรม   ผลกระทบของลัทธิจกัรวรรดินิยมต่อการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศไทย ปัญหาและ วิกฤตการณ์ท่ีประเทศไทยเผชิญกบัชาติตะวนัตก การร่วมใน
สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงและสอง การปรับปรุง นโยบายต่างประเทศของไทยให้สอดคลอ้ง
กบัการเมืองระหวา่งประเทศ 
 
 
 

3(3-0-6) 

  
 
 

 



 

 

 

404 -104 องค์การระหว่างประเทศกบักระแสโลกาภิวตัน์ 
International  Organizations  and  Globalization 
ศึกษาสถาบนัระหว่างประเทศท่ีเป็นทางการถูกสร้างข้ึนโดยขอ้ตกลงระหว่างรัฐหรือตวั
แสดงท่ีไม่ใช่รัฐก็ได ้ เพื่อบรรลุจุดประสงคแ์ละผลประโยชน์ร่วมกนั และศึกษาพฒันาการ
ติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อนัแสดงให้เห็นถึงการ
เจริญเติบโตของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวฒันธรรมท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทัว่ทั้งโลก 

3(3-0-6) 

   

404 -105 แนวคิดสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติวธีิ  
Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways 
ศึกษาความหมาย และความส าคญัของสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี แนวคิดและกฎหมาย
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนสันติวิธี ศึกษาประวติั วิวฒันาการ ทฤษฎี ปรัชญาท่ีเก่ียวกบัสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ความเคล่ือนไหวสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี ส านวนภาษาของกลุ่มประเทศ
สมาชิกท่ีใช้ควบคู่กับแนวคิด ตลอดจนศึกษาขบวนการสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีใน
ประเทศต่างๆ การสร้างจิตส านึก กระบวนการในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและ
กรณีศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนศึกษา การใชส้ันติวธีิในการแกไ้ขปัญหา 

3(3-0-6) 

   

404 - 209 ประชาคมอาเซียนกบัความร่วมมือระหว่างภูมิภาค 
ASEAN Region and Cooperation 
ศึกษาความเป็นมา และหลกัการจดัตั้งประชาคมอาเซียน วิเคราะห์แนวทาง ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความเขม้แข็งของ
ประชาคม การเรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิกเบ้ืองต้น รวมทั้งวิเคราะห์โอกาส และ
ผลกระทบต่อประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

3(3-0-6) 
 
 
 

   

404 - 420 สัมมนาว่าด้วยความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
Seminar on International  Relations 
ศึกษาเก่ียวกบัการเมืองระหวา่งประเทศ และโครงสร้างของระบบระหวา่ง ประเทศ  ปัจจยั
ทางดา้นการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การใชภ้าษาหรือค าศพัทท่ี์มี
ความเฉพาะหรือศัพท์ท่ีจ  าเป็นในการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนอุดมการณ์ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของรัฐ ในการด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ  และพฒันาการความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ ในรูปต่าง ๆ  
 
 

3(1-4-4) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1


 

 

 

404-433 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 
Seminar on Morals and Ethics  
ศึกษาความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร 
คุณธรรมส าหรับนกับริหารดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  ธรรมาภิบาลกบัการบริหาร   
จริยธรรมกับการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรในประเทศและต่างประเทศ  วฒันธรรม
ประเพณีกบัการบริหารดา้นความสัมพนัธ์ต่างประเทศ  การประยุกตใ์ชศ้าสนธรรมในการ
บริหาร ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มคน
ระหวา่งประเทศ เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3(1-4-4)  

 
กลุ่มวชิาเอกเลอืก 

 

404 - 206 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในอเมริกา    
American Affairs 
ศึกษาพื้นภูมิหลงัของความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในภูมิภาคอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบนั 
และเน้นเหตุการณ์ปัจจุบนัเป็นส าคญั โดยจะพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศเหล่าน้ี  
นอกจากนั้นจะไดร่้วมพิจารณาศึกษาการด าเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศท่ีมี
ต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆในโลก รวมทั้งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ดว้ย 
 

3(3-0-6) 

404 -207
  

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรป   
European  Affairs 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป โดยพิจารณาถึงการรวมกลุ่ม
ของประเทศ เช่น สหภาพยโุรป นาโต ้ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ของประเทศในทวีปยุโรป 
และความขดัแยง้ระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนจากการล่มสลายของลทัธิคอมมิวนิสต ์ ในยุโรป
ตะวนัออก นอกจากน้ียงัศึกษาบทบาทของกลุ่มประเทศในยุโรปท่ีมีต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศดว้ย 
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404 -208 
 
 
 
 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
Asian  Affairs 
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย แนวคิด การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง เพื่อสร้างความสมดุลสู่ระบบโลก รวมทั้ง
แนวทางและบทบาทของจีน และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนภูมิภาค 
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404 – 210 
 
 
 
 
 
 
 

404-211 
 

นโยบายต่างประเทศของไทย  
Thai  Foreign Policy 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขตของนโยบายต่างประเทศของไทย ในดา้นการเมือง 
การทูต  เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  รวมทั้งศึกษาเคร่ืองมือ และประเภทของนโยบาย
ต่างประเทศ  กระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศ  การปรับปรุงนโยบายต่างประเทศ
ของไทยให้สอดคล้องกับการเมืองระหว่างประเทศ  ตลอดจนการด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อประเทศส าคญัๆ 
 

นโยบายประเทศไทยกบักลุ่มประเทศมหาอ านาจ 
Thai Foreign Policy Towards the Major Powers 
ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แนวคิด การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง เพื่อสร้างความสมดุลสู่ระดบัโลก รวมทั้ง
แนวทางและบทบาทของจีนและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนภูมิภาค 
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3(3-0-6) 

404 -212 
 
 
 
 
 
404-213 

พธีิการทูต   
Protocol 
ศึกษาเก่ียวกบัพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบติัทางการทูต การให้การรับรอง
การเยอืนของแขกส าคญัต่างประเทศในทุกระดบั และการก ากบั ดูแลเอกสิทธ์ิและความคุม้
กนัทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ี ดีต่อคนไทยและประเทศไทยดว้ย 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
Thailand’s  Relations in Southeast Asia 
ศึกษาการด าเนินการทูตไทยและนโยบายต่างประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทูตทวิ
ภาคี และ การทูตพหุภาคี ทั้งในระดบัเจา้หนา้ท่ี ระดบัรัฐมนตรี ระดบัสุดยอด ศึกษาถึง
กระบวนการของการเจรจาระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงจะมีขั้นตอน
ตั้งแต่การเตรียมเจรจา รวมไปถึงกระบวนการเจรจาต่อรองบนโต๊ะเจรจา และผลการเจรจา
ในรูปแบบต่าง ๆเพื่อสร้างความร่วมมือระดบัภูมิภาค และการมีบทบาทในประชาคมโลก 
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404 - 309 
 
 
 
 
 
 

เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ   
International Political Economy 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ  กระแสและทิศทางการ
ลงทุนต่างชาติ  ความส าคญัของบรรษทัขา้มชาติในระบบการแบ่งงานกนัท าระหว่าง
ประเทศ  ปัญหาและผลกระทบการลงทุนต่างชาติต่อระบบเศรษฐกิจ  วิเคราะห์
กระบวนการเปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก  กระบวนการโลกาภิวตัน์ของ
ทุน  การจดัองคก์รระดบัโลกและความสัมพนัธ์เศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ  
 

3(3-0-6) 

404-310 สัมมนาประเด็นปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ 
Seminar on Selected  Problems on International  Terrorism 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและประเด็นเก่ียวกับการก่อการร้าย ปัญหาการก่อการร้ายท่ี
เกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3(1-4-4) 

   

404 -314 
 
 
 
 
 
 
 
 
404-315 

นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเศรษฐกจิใหม่ 
Emerging Economies and Foreign Policy 
ศึกษาพฒันาการและกระบวนการในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ  ความสัมพนัธ์ใน
ดา้นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  ท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คง
และความร่วมมือ การพฒันานโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อปรับตวัเข้าสู่การ
แข่งขนั  รวมถึงวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลก
ใหม่ท่ีถูกขบัเคล่ือนและก าหนดโดยมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ BRICS   
กลุ่ม G8 และกลุ่ม G20   เป็นตน้  
 
การทูตพหุภาคีและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ  
Multilateral  Diplomacy and  International  Negotiation 
ศึกษาการด าเนินการทูตในฐานะเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการบรรลุเป้าหมายดา้นนโยบาย
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติ โดยวิธีเจรจาต่อรอง การติดต่อส่ือสาร การ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์ท่ีส่งเสริม สนับสนุน และควบคุม
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ทั้งน้ีกระท าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ภายใต้
องคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์ารระดบัภูมิภาค ทั้งองคก์ารภาครัฐและเอกชน 
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404 - 316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404 – 418 
 
 
 
 
404-419 
 
 
 
 
 
 

404-421 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทูตและความมั่นคงแห่งรัฐ 
Diplomatic and  Security 
ศึกษาความส าคัญของขอบเขตของการทูตในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม  รวมทั้งเคร่ืองมือและรูปแบบในการบริหารจดัการปัญหาท่ีกระทบต่อความ
มัน่คงของรัฐอย่างเหมาะสม  ศึกษาผลของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ปัจจุบนัภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีส่งผลใหเ้กิดภยัคุกคามอนัหลากหลายและรุนแรงทั้ง
ภยัคุกคามรูปแบบใหม่(Non-Traditional Threat)ท่ีไม่เคยปรากฏในอดีต และภยัคุกคาม
รูปแบบเก่า(Traditional Threat)ท่ียงัมีโอกาสจะเกิดข้ึน  ศึกษาการปรับตวัของรัฐในการ
พฒันาขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อรับมือกบัภยัคุกคามรวมถึงกระบวนการของ
การก าหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเมืองโลกปัจจุบนัและแนวโนม้
ในอนาคต 
 
ภาษาองักฤษส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
English  for  International  Relations 
ศึกษาทกัษะท่ีจ าเป็นในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ การแปลภาษา
องักฤษท่ีใชใ้นภาระงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
 
การทูตไทยในบริบทสังคมโลก  
Thailand’s Diplomacy of  in the Global Context 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั ขอบเขตของการทูตไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม องค์ประกอบและปัจจยัด้านการทูต การทหาร เศรษฐกิจ และ
สังคมความสัมพนัธ์ระหว่างการทูตไทยกบัประเทศต่างๆ พลวตัรของการเปล่ียนดา้น
การทูต การวเิคราะห์แนวทางการทูตไทยใหส้อดรับกบัความเปล่ียนแปลงในสังคมโลก 
 
ภาษาจีนส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
Chinese  Language for International  Relations 
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานทางภาษาจีน  ฝึกออกเสียงค าภาษาจีนให้ถูกตอ้ง ฝึก
บทสนทนาภาษาจีนท่ีใชค้  าศพัทแ์ละรูปประโยคไม่ซบัซ้อน   ฝึกเขียนประโยคง่าย ๆ 
เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และในภาระงานดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ
ฝึกการอ่านและเขา้ใจขอ้ความภาษาจีนสั้นๆ 
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404-422 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404-423 

ภาษามลายูส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 
Malay  Language for International  Relations 
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานทางภาษามลาย ู  ฝึกออกเสียงค าภาษาบาฮาซาให้
ถูกตอ้ง ฝึกบทสนทนาภาษามลายท่ีูใชค้  าศพัท์และรูปประโยคไม่ซับซ้อน ฝึกเขียน
ประโยคง่าย ๆ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในภาระงานด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งประเทศ  ฝึกการอ่านและเขา้ใจขอ้ความสั้นๆ 
 
 
กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ 
General International Organizations Law 
ศึกษาหลกักฎหมายทัว่ไปที่เ กี ่ยวขอ้งกบัองคก์ารระหวา่งประเทศในส่วนของ
โครงสร้างและอ านาจหนา้ที่สันนิบาตและองคก์รต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่น 
อ านาจหนา้ท่ีของสมชัชาใหญ่ คณะมนตรีความมัน่คง คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
ส านกัเลขาธิการและศาลยุติธรรมระหวา่งประเทศระดบัภูมิภาค อาทิเช่น สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) องคก์ารอเมริกา 
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404 -439 นวตักรรมและการจัดการเปลี่ยนแปลง 
Innovation and Chang Management 
ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการในการจดัการเปล่ียนแปลง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง 
ขั้นตอนกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ปัญหา อุปสรรคในการเปล่ียนแปลงองค์การทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจดัการองคก์รท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารจดัการ
ท่ีสามารถรับกระแสการเปล่ียนแปลงจากทั้งภายใน และภายนอกองคก์รโดยใชเ้ทคนิค และ
การตดัสินใจท่ีทนัต่อสถานการณ์ เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาไปสู่องคก์รแห่งคุณภาพ 

3(3-0-6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มวชิาโท 
กลุ่มวชิานิติศาสตร์ 
301-306 กฎหมายลกัษณะพยาน  

Law of  Evidence   

ศึกษาหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวตัถุ และผูช้  านาญพิเศษ   
ทั้งท่ีเป็นบทบญัญติัของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล   กฎหมายวธีิ 
พิจารณาความแพง่ 
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401-428 กฎหมายอาญา 1  
Criminal  Laws I 
ศึกษาหลักทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1ได้แก่บทนิยาม           
การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความรับผิดชอบทางอาญา การ
พยายามจะกระท าความผดิ ตวัการและผูส้นบัสนุน 

3(3-0-6) 

   

401-429 กฎหมายอาญา 2  
Criminal  Laws II 
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผิดไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัการปลอมแปลง
ความผิดเกี่ยวกบัการคา้ ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเกี่ยวกบัการปกครอง
ความผิดเก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง ความผดิเก่ียวทรัพยแ์ละลหุโทษ 

3(3-0-6) 

   

401-430 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1  
Law of Criminal Procedure I 
ศึกษาหลกัทัว่ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อ านาจของพนักงานสอบสวน และศาล
หมายเรียกและหมายอาญา การจบั ขงั จ  าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน การชนัสูตรพลิก
ศพ การฟ้องคดีแพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา  
ภาค 1  และภาค 2  วธีิพิจารณาในศาลชั้นตน้ตามประมวลกฎหมาย  วธีิพิจารณาความอาญา
ภาค 3 
 

3(3-0-6) 

401-431 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 2     
Law of Criminal Procedure II 
วชิาบังคับก่อน: 401-430 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1 
ศึกษาถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา (ต่อ) ใหท้ราบถึงการอุทธรณ์และฎีกา การบงัคบัตาม
ค าพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภยัโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาภาค 4  ภาค 5 ภาค  6 และภาค 7 

3(3-0-6 ) 

  
 กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิ 
203-201 หลกัการตลาด   

Principles of Marketing 
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั หนา้ท่ีของตลาด สถาบนั
ทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 

3(3-0-6) 



 

 

 

   

205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์   
Human Resource Management 
ศึกษาหน้าท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิง       
กลยทุธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม 
การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ จูงใจ บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน การ
เปล่ียนแปลงต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโน้มการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

 3(3-0-6) 
 

   

205-310 การจัดการความขัดแย้ง 
Conflict Management  
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ ท่ีมาและกระบวนการของความ
ขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขความขดัแยง้ วิธีการจดัการ
ความขดัแยง้ในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการ
ส่ือความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผูบ้ริหาร
ในองคก์าร 
 

3(3-0-6) 
 

801-219 พฤติกรรมองค์การ   
Organization Behavior  
ศึกษาองคค์วามรู้เก่ียวกบัองคก์าร การส่ือสาร กระบวนการการติดต่อส่ือสาร การจูงใจ ภาวะ
ผูน้ าในองคก์ารรวมไปถึงกระบวนการขององคก์ารท่ีมีผลต่อพฤติกรรมบุคคล เพื่อใชอ้ธิบาย
ถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมและการส่ือสารของมนุษยใ์นองคก์าร 

3(2-2-5)  

   

 

    กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
801-104 วาทวทิยา 

Speech Communication 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูด 
และการฝึกพดูประเภทต่าง ๆ เช่น การพดูในท่ีชุมชน  การพูดโนม้นา้วใจ  การประชุม การ
อภิปราย การโต้วาที เสริมสร้างทกัษะการพูดเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าว ันและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้ งคุณธรรมและจรรยา
มารยาทของผูพ้ดูและผูฟั้ง ตลอดจนฝึก วเิคราะห์ วจิารณ์และประเมินผลการพดู การฟัง 

3(2-2-5)  

   



 

 

 

801-105 ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น    
Introduction to Mass Communication 
ศึกษาความหมายความของการส่ือสาร  ระดบัการส่ือสาร เน้นวิวฒันาการ คุณลกัษณะ
เฉพาะ บทบาทหนา้ท่ี และความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการผลิตส่ือมวลชน นบัตั้งแต่ 
หนงัสือพิมพ ์และส่ิงพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
 

3(3-0-6) 

801-301 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน     
Laws and Ethics of Mass Communication 
ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัจริยธรรมส่ือสารมวลชน เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร 
และการแสดงออกทางความคิดเห็นของสื่อมวลชนเกี่ยวกบัการพูด  การเขียนตาม
พระราชบญัญติัการพิมพ ์ การบริหารและระเบียบปฏิบติั กฎหมายอาญาวา่ดว้ยการละเมิด
สิทธ์ิส่วนบุคคล และอ านาจศาล ความผดิฐานหม่ินประมาท พระราชบญัญติัอาหารและยา 
ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สิทธิ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และเสรีภาพของส่ือมวลชนกับสังคม 
รวมทั้งศึกษากรณีตวัอยา่ง ปัญหาจริงและภาคปฏิบติั 
 

3(2-2-5) 

801-315  การส่ือสารชุมชน  
Community Communication 
ศึกษาลกัษณะ รูปแบบ แนวคิดส าคญัของการส่ือสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้งส่ือบุคคล 
ส่ือพื้นบา้น ส่ือประเพณีส่ือพิธีกรรม  ส่ือกระจายเสียงชุมชน โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน  ส ารวจ
สถานภาพส่ือชุมชน  ประสิทธิภาพส่ือชุมชนในการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้
คุณค่าชุมชน แนวทางการใชแ้ละพฒันาส่ือชุมชน 
 

3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
600-103 ทฤษฎแีละรูปแบบการส่ือสาร      

Communication Theories and Models 
ศึกษาทฤษฎีทางการส่ือสาร  ความหมาย  ความส าคญั  ประวติัการพฒันาการ รูปแบบ 
ประเภท  บทบาทหน้าท่ีและระเบียบขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานของส่ือสารมวลชนทุก
ประเภททั้งส่ือส่ิงพิมพ ์  และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งศึกษาอิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีต่อ
สังคม โดยมุ่งท่ีจะให้เขา้ใจถึงทฤษฎี และการน าทฤษฎีมาเพื่อใชใ้นการอธิบายผลสะทอ้น
จากส่ือมวลชน ท่ีมีต่อคนในสังคม 
 
 

3(3-0-6) 



 

 

 

600-206  การเขียนภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  
Written Thai Language and Communication 
ศึกษาหลกัการเขียน การเลือกถอ้ยค า ส านวน ลีลา เทคนิค รูปแบบ การล าดบัความคิด การ
วางโครงเร่ือง การเขียนยอ่หนา้ เพิ่มทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีดีและมีประสิทธิภาพดา้น
การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรียงความ การ
เขียนสรุปความจากการอ่าน และการฟัง การจดบนัทึก จดขอ้ความ การยอ่ความ สรุปความ 
การเขียนค าอวยพร   การเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และการเขียนทางวิชาการ และ
การเขียนทางส่ือสารมวลชน 

3(2-2-5) 

   

600-207  การพูดเพือ่การส่ือสารธุรกจิ     
Speaking for Business Communication 
ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใชภ้าษา ส านวน และค าพูดท่ีเหมาะสมในการติดต่อส่ือสาร
ธุรกิจตามกาลเทศะบุคคลและเคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อน าไปใช้ในการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์
ทางธุรกิจและศึกษาหลกัมนุษยสัมพนัธ์ในการส่ือสาร การร่างบทพูด เทคนิคการสัมภาษณ์ 
และการพดูทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ 

3(2-2-5) 

   

600-209  การประชุมและการฝึกอบรม      
Conference and Training 
ศึกษาความรู้เก่ียวกับการประชุมและฝึกอบรม ประเภท การส ารวจความต้องการและ
ขั้นตอน เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็น การเป็นผูป้ระสานงาน การวางแผน และการ
จดัเตรียมโครงการ การด าเนินงาน การค านวณค่าใช้จ่ายและการประเมินผลโครงการใน
การประชุมและฝึกอบรม 

3(2-2-5) 

   

601-302 การเขียนจดหมายธุรกจิและหนังสือติดต่องาน      
Correspondence and Business Letter Writing 
ศึกษาหลกัการเขียน รูปแบบ และโครงสร้างของจดหมายธุรกิจ รายละเอียดท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อระหว่างบริษทั ห้างร้าน หรือ
บุคคลเพื่อติดต่องานดา้นธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 



 

 

 

กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
404-479 สหกจิศึกษา      

Cooperative Education  
วชิาบังคับก่อน: 100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 
การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานจริงทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
สถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ นกัศึกษาตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบติังานของนกัศึกษา มีการก าหนดลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานให้กบันกัศึกษา 
และนักศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริหารงานในหน่วยงาน 
ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานในหน่วยงาน ฯลฯเขียน
รายงานและผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ งน าเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการ
ปฏิบติังานดงักล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได ้
จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู ้บริหารของแต่ละองค์การ หน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

9(0-40-9) 

 


