
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารจัดการท้องถิ่น 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

1.   หมวดศึกษาทัว่ไป 

1.1  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
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  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   
100-120 

 
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

   

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

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 
 

 



 

 

 

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

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 

 

   
100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

                                                                                                                                   
1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 

   
100-134 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

   

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 

รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 

 

   

100-142 หลกัรัฐศาสตร์                                                                                                         3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 

 

   

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

   

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย 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 เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

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

 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 

 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

   

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  

 

   

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์                        
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 

 

   

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 

 

   

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

 
 
 

 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 

 
 
 

   

100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Being Thai Citizen  

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

100-173 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           1(0-2-1)                   

 Information for Study Skills        

 ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม     3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

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

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 

 

   

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

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
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
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 

   

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 

 

  

1.3  กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  

 
 
 
 
 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 
 

 

   



 

 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   
 

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  

 

   



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

   

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 



 

 

 

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

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
 

 

   

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 3(2-2-5) 
 Tagalog  I      

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก 
 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 
 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวชิาแกน 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุล
กฎหมายท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้
กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  
การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมาย
ลกัษณะต่าง ๆ 

 

   
100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics  
 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

 

   



 

 

 

401-101 หลกัรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Political Science  
 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรูปแบบของรัฐ อ านาจ
อธิปไตย รัฐบาลและรูปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง  สถาบันทาง การเมือง รัฐธรร มนูญ 
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง 
วฒันธรรม ทางการเมือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

401-102 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง 
สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วน
ทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการ เมืองและการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองหลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

401-204 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Introduction to International Relations  

 ศึกษาแนวคิดดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนว
การศึกษากบั ววิฒันาการความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมยั
ใหม่  จนถึงปัจจุบัน  ระบบความสัมพันธ์  ระหว่างประเทศก่อน และหลัง
สงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และยคุหลงัสงครามเยน็ 

 

   
401-304 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Law  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง การบริการสาธารณะ หลกัทัว่ไปและปัญหา
ในการ จดัระเบียบบริหารราชการ การจดัระเบียบการบริหารราชการส่วนต่างๆ ของ
ไทยในปัจจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเก่ียวพนัธ์ระหวา่งขา้ราชการกบั
รัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาลปกครองและ คดีปกครอง 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

402-203 สถิติส าหรับนักสังคมศาสตร์  3(3-0-6) 
 Statistics for Social Science  
 ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใช้สถิติ ส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การ
วเิคราะห์ ขอ้มูล การแปลผล การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประมวลผล และการ
สรุปผลการวจิยั  
         

 

403-207 ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ                                                                         
Thai Public Administration Systems and Public Organizations 
ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย และความส าคญัของระบบราชการ หลกัการทัว่ไปในการจดั
ระเบียบการบริหารราชการ การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการ
แผน่ดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงปัญหาในระบบราชการไทย ศึกษา
การด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ  องคก์ารมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย 

3(3-0-6) 
 

   
403-414 สัมมนาการบริหารท้องถิ่น  

Seminar in Local Administration 
ศึกษาปัญหาเฉพาะด้านเก่ียวกบัการบริหารท้องถ่ินประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูศึ้กษามีความ
สนใจเป็นพิเศษ 

3(3-2-4) 

   
403-433 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 

Seminar  in Morals and Ethics  
ศึกษาความรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริหาร 
คุณธรรมส าหรับนักบริหาร ธรรมาภิบาลกับการบริหารท้องถ่ิน จริยธรรมกับการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรทอ้งถ่ิน วฒันธรรมพื้นบา้นกบัการบริหารทอ้งถ่ิน การ
ประยุกตใ์ชศ้าสนธรรมในการบริหารทอ้งถ่ิน ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมร่วมกบัประชาชนในชุมชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(1-4-4)  



 

 

 

2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
      กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ 
403-208     พฤติกรรมและการพฒันาองค์การ 3(3-0-6) 
                   Behavior and Development Organization 

ศึกษาแนวคิดแบบต่าง ๆ ของวิวฒันาการองค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
ความพอใจในการท างาน การสร้างขวญัและก าลงัใจ การจูงใจ ทศันคติ การรับรู้ การ
เรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกับบุคคลภายในองค์การ การแสดงออก ความสัมพนัธ์และ
ประสิทธิภาพของกลุ่ม พฤติกรรมบุคคลในการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง การบริหาร
ความขดัแยง้ภายในองคก์าร การพฒันาองค์การ เทคนิควิธีการหรือเคร่ืองมือส าหรับ
การพัฒนาองค์การท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการท างานร่วมกันในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

403-338     องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                 3(3-0-6)                                   
                  Organization and New Public Management 

ศึกษาแนวคิด พฒันาการเก่ียวกบัองคก์ารและการจดัการ เคร่ืองมือและกระบวนการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะทางความรู้เทคนิคทกัษะในการบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐ
แนวใหม่ ตลอดถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม 
และองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
ผลสัมฤทธ์ิของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
403-422 ภาวะผู้น า 

Leadership 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัผูน้ า คุณสมบติั คุณลกัษณะ บทบาทหนา้ที่ และ
ความสามารถของผูน้ าประเภทและท่ีมาของผูน้ า แรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดภาวะผูน้ า
แบบต่าง ๆ องค์ประกอบท่ีมีต่อความส าเร็จของการใช้ภาวะผูน้ า การพฒันาความ
เป็นผูน้ าและการประเมินภาวะผูน้ า 

3(3-0-6) 
 

   
    กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ผลกระทบ  

Public Policy and  Impact 
ศึกษากระบวนการก่อตวั การก าหนด และการน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จ ความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั สมรรถนะของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ รวมทั้งทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการบริหารนโยบายสาธารณะของไทย 
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ เทคนิคและ

3(3-0-6) 
 



 

 

 

วธีิการวเิคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 

Planning and Project Management at Local Level 
3(2-3-4) 

 ศึกษาความหมายของแผน การวางแผน แนวคิดของการวางแผน รูปแบบของ
แผนงาน การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนในระดบัทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์การ
จดัท าโครงการ การบริหารโครงการ การด าเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผล
โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและการบริหารโครงการ
ในระดบัทอ้งถ่ิน 
 

 

    กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
403-310 แรงงานสัมพนัธ์   3(3-0-6) 
 Labour Relations 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงงานสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์ระหว่างนายจา้งกับ
ลูกจา้ง กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานสัมพนัธ์ การคุม้ครอง
แรงงาน เงินทดแทน การประกนัสังคม วินยั และการตกัเตือน การเจรจาต่อรองร่วม 
ข้อพิพาทแรงงานและการระงับข้อพิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน การ
กระท าอนัไม่เป็นธรรม องคก์รฝ่ายลูกจา้งและองคก์รฝ่ายนายจา้ง ศาลแรงงานและ
วธีิพิจารณาคดีแรงงาน 
 

 

403-337  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
Strategic Human Resource Management  
ศึกษาแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์การ
และกลยุทธ์การบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพ การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ การสร้างแรงจูงใจ สมรรถนะและพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมต่อความส าเร็จขององค์การ รวมถึงการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยใ์นการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

 3(3-0-6) 
 

   
     กลุ่มองค์ความรู้ด้านแนวคิดและทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร์ 
402-310 ระเบียบวธีิวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

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

 ศึกษาแนวคิด หลกัการ วิธีการและขั้นตอนในการท าวิจยัแบบต่างๆ โดยเร่ิมตั้งแต่
การก าหนดปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การก าหนดวตัถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ การรวบรวมขอ้มูล เทคนิคการ

 



 

 

 

วิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดยเน้นระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

   
403-201  หลกัรัฐประศาสนศาสตร์  

Principles of Public Administration 
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพฒันาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การ
บริหารกบัสภาพแวดล้อม การบริหารกบันโยบายสาธารณะ การบริหารกบัการ
พฒันาการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  รวมถึงกระบวนการบริหาร เช่น การ
วางแผน การจดัองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารตามกระแส
โลกาภิวตัน์ 

3(3-0-6) 

   
403-305 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Theories and Concepts of Local Administration  
 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริหารงานท้องถ่ิน การกระจายอ านาจทางการ

ปกครองทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจทางดา้นการเงินการคลงั การขยายตวัของชุมชน
ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ตลอดจนแนวคิดว่าดว้ยการบริหารชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพ การจัดการปัญหาชุมชนชนบท และชุมชนเมืองแบบผนึกก าลัง
ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

   
403-333 กฎหมายส าหรับการบริหารท้องถิ่น  

Laws  for Local Administration 
วชิาบังคับก่อน : 100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
ศึกษาหลกักฎหมายเก่ียวกบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย สิทธิ และเสรีภาพในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หลกักฎหมายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจา้หนา้ท่ีของรัฐ การ
บริการสาธารณะ ค าสั่งทางปกครอง นิติกรรมทางปกครองและสัญญาทางปกครอง 
นิติวิธีทางปกครอง การควบคุมอ านาจรัฐและเจา้หน้าท่ีของรัฐ และความรับผิดทาง
ละเมิดของเจา้หน้าท่ีในทางปกครอง รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบังานบริหารขององคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 

  3(3-0-6) 

   
   
   
   
   



 

 

 

    กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลงัและงบประมาณ 
403-308 

 
 
 

 

การบริหารการคลงัท้องถิ่น   
Local Financial Management  
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการคลัง และภาษีขององค์กรบริหารท้องถ่ิน การ
บริหารรายได ้ รายจ่าย การบริหารการเงินขององค์กรภาครัฐ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ระบบการคลงัทอ้งถ่ินกบัรัฐบาล กระบวนการบริหารงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการพฒันาระบบการคลงัทอ้งถ่ินไทย 

3(3-0-6) 

   
403-434      วสิาหกจิชุมชนและธุรกจิเพือ่สังคม 

 Community Enterprise and Corporate Social Responsibility                                                                                    
3(3-2-4) 

 ศึกษาแนวคิด หลกัการของการท าธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมท่ีด าเนินการ
โดยภาคธุรกิจและภาคชุมชน ความเหมือนและต่างระหวา่งแนวคิดเร่ืองการคา้ท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มผูมี้โอกาสน้อยกวา่ การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ
ชุมชน ธรรมชาติ ประเภท รูปแบบ และบทบาทของวิสาหกิจชุมชนในฐานะพลงัใน
การพัฒนาชุมชน โดยการวิเคราะห์ การลงทุนของชุมชนด้วยวิธีการจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนผ่านการสนับสนุนการลงทุนด้านการเงิน การบริหาร
รายไดจ้ากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน กลยุทธ์
ในการพฒันาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ วิเคราะห์บทบาทของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ประชาชน ประชาสังคม และภาคเอกชน 

 

   
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
403-306 การวางผงัเมืองเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Urban Planning for Local Development  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขต แนวคิด ความสาคญั และวตัถุประสงค์ของการวางผงั

เมืองเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เทคนิค วิธีการ และกระบวนการวางผงัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหน่้าอยูแ่ละย ัง่ยนื 

 

   
403-307 การบริหารงานท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์  

Strategic Management of Local Government 
วชิาบังคับก่อน : 403-202 นโยบายสาธารณะและการวเิคราะห์ผลกระทบ    
ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของท้องถ่ิน การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์การ การก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ การ
ก าหนด กลยุทธ์ การน าแผนเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบติั และการติดตามประเมินผลแผน
เชิงกลยทุธ์  

3(3-0-6) 



 

 

 

403-311 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai  Local  Politics and Government   
 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองทอ้งถ่ินไทย รัฐธรรมนูญ และรูปแบบโครงสร้างการ

ปกครองของไทย การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
ความสัมพนัธ์ระหว่างการปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการบริหารราชการรูปแบบอ่ืน ๆ 
ความแตกต่างระหว่างการปกครองท้องถ่ินกับการปกครองนครหลวง ปัญหาการ
ปกครองทอ้งถ่ินของไทย การเลือกตั้งทอ้งถ่ิน รวมทั้งศึกษากรณีการเขา้สู่ต าแหน่ง
ทางการเมืองทอ้งถ่ิน 

 

   
403-312 สันติศึกษาเพือ่การพฒันาท้องถิ่น   

Peace Studies for Local Development   
ศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินกบัเสถียรภาพ  ความมัน่คง บทบาทวิธีการ และกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชุมชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและ
ความขดัแยง้ ทกัษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกล่ีย การอ านวยความสะดวก 
การจดัประชาพิจารณ์ กลยทุธ์ กลวิธีในการจดัการความขดัแยง้อยา่งสันติ ทกัษะและ
กลไกในการบริหารความขดัแยง้ วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการสร้าง
สมานฉนัท ์และสันติสุขชุมชน                                                 

3(3-0-6) 

   
403-313      การบริหารการพฒันาท้องถิ่น                                                                                             3(3-0-6)             

 Local Development Administration  
 ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารการพฒันา ความหมายของการพฒันา ปัจจยัส าคญัท่ี

ส่งเสริม รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุง
ระบบการบริหารเพื่อการพฒันา บทบาทและความส าคญัของการบริหารการพฒันา
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารการ
พฒันาทอ้งถ่ินโดยใชก้รณีศึกษา 

 

   
403-321      สิทธิมนุษยชนและขบวนการเคลือ่นไหวทางสังคม                                                           3(3-0-6) 

 Human Rights and Social Movements 
ศึกษาแนวคิด หลกัการและพฒันาการของสิทธิมนุษยชนในบริบทระดบัโลกและ
ประเทศไทย รวมถึงการเสริมสร้างพลงัประชาชน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มใน
ชุมชนเพื่อการผลกัดนันโยบายสาธารณะ แนวคิดรูปแบบของขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคม ทั้งในอดีตและในยคุโลกาภิวตัน์ 
 

 

   



 

 

 

403-323 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
 Comparative  Local  Government  
 ศึกษาแนวคิด และการจดัระบบการปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ ในลกัษณะ

การเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ โครงสร้างของรัฐกบัการจดัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ
บริหารงานทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ อ านาจหนา้ท่ีส่วนทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ การคลงัส่วน
ทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ ทิศทางการพฒันาการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบและศึกษา
การปกครองทอ้งถ่ินในประเทศต่าง ๆ อาทิ องักฤษ ฝร่ังเศส  และสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งศึกษาการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 

   
403-334      ชุมชนศึกษา                                                                                                                       3(3-2-4) 
 Community Studies                                                                                       

ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วธีิการศึกษาชุมชน
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนและนกัศึกษา ตลอดจนโครงสร้างของชุมชน 
ศกัยภาพของชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม และฝึกปฏิบติัใน
การลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนตน้แบบ 
 

 

403-335      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น     
Local Natural Resources and Environment Management 
ศึกษาวเิคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทั้งระดับท้องถ่ินและระดับชาติ แนวคิด รูปแบบ วิธีการในการ
จัดการ โดยเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถ่ินให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน การร่วมมือขององค์กรใน
ทอ้งถ่ิน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการจดัการส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน 
รวมทั้งศึกษากรณีตวัอยา่งการจดัการส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ิน                                               

3(3-0-3) 

   
403-336      
 

การบริหารเพือ่พฒันาการท่องเทีย่วท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์    
Local Tourism Development Administration 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว นโยบาย สถานการณ์การท่องเท่ียวไทย 
การศึกษาและการวิเคราะห์พื้นท่ีทอ้งถ่ินเชิงการท่องเท่ียว การวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน  กลยุทธ์และกลวิธีการบริหารจดัการ การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินเชิง
เศรษฐกิจและเพื่อคุณภาพชีวติทอ้งถ่ิน                                             

3(3-2-4) 

   



 

 

 

403-435       การบริหารความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุนชนท้องถิ่น         
Multicultural Management in Local Communities                   

3(3-2-4) 
 

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างสังคมในชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ช่วงอายุ ศาสนา และเช้ือชาติ การเตรียมความพร้อม
ชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับความหลากหลายของประชากร โดยเฉพาะดา้นสวสัดิการ
สังคม สาธารณสุข และตลาดแรงงาน 

 

   
403-439       
 

นวตักรรมและการจัดการการเปลีย่นแปลง    
Innovation and Change Management 
ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปล่ียนแปลง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลง ขั้นตอนกระบวนการในการเปล่ียนแปลง ปัญหา อุปสรรคในการ
เปล่ียนแปลงองค์การทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งการจัดการองค์กรท้องถ่ินท่ี
น าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารจัดการท่ีสามารถรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยใชเ้ทคนิค และการตดัสินใจท่ี
ทนัต่อสถานการณ์ เพื่อใหอ้งคก์รทอ้งถ่ินพฒันาไปสู่องคก์รแห่งคุณภาพ                                                                      

3(3-0-6) 

   
403-440     ประชาคมสังคม เศรษฐกจิ และการเมืองอาเซียน  

ASEAN Socio Economic and Political Community    
ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน จุดแข็งและ
ขอ้จ ากดัของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวฒันธรรม
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน                                                   

3(3-0-6) 

                    

3.  กลุ่มวชิาโท 
     3.1  กลุ่มวชิาทางวชิาชีพทางการปกครองและต ารวจ 

 301-306    กฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน                                      3(3-0-6)                                                                                                                  
                 Evidence  Law   

ศึกษาหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวตัถุ และผูช้  านาญพิเศษ 
ทั้งท่ีเป็นบทบญัญติัของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง่ 
 
 
 

 



 

 

 

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

ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ไดแ้ก่ บทนิยามการใช้
กฎหมาย อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภยั ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะ
กระท าความผดิ ตวัการและ ผูส้นบัสนุน 
 

401-429 กฎหมายอาญา 2                                                                                                            3(3-0-6) 
 Criminal  Laws II 

ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลกัษณะความผดิ ไดแ้ก่ ความผิดเก่ียวกบัการปลอมแปลง
ความผิดเก่ียวกบัการคา้ ความมัน่คงแห่งราชอาณาจกัร ความผิดเก่ียวกบัการปกครองความผิด
เก่ียวกบัเสรีภาพและช่ือเสียง ความผดิเก่ียวกบัทรัพยแ์ละลหุโทษ 

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

 Law of Criminal Procedure I 
ศึกษาหลกัทัว่ไปวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา อ านาจของพนกังานสอบสวนและศาลหมายเรียก
และหมายอาญา การจบั ขงั จ  าคุก คน้ ปล่อยชัว่คราว การสอบสวน การชนัสูตรพลิกศพ การฟ้องคดี
แพง่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธี
พิจารณาในศาลชั้นตน้ตามประมวลกฎหมาย  วธีิพิจารณาความอาญาภาค 3 

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

 Law of Criminal Procedure II 
 วชิาบังคับก่อน: 401-430 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 1 

ศึกษาถึงกระบวนการด าเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การบงัคบัตามค า
พิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภยัโทษ เปล่ียนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 

 
 3.2  กลุ่มวชิาบริหารธุรกจิ 

203-201 หลกัการตลาด                                                                                             3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความส าคญั หนา้ท่ีของตลาด สถาบนัทางการ
ตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด และส่วนประสมการตลาด 

 

  



 

 

 

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

ศึกษาหน้าท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การพฒันา
อาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ จูงใจ บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ                                                           3(3-0-6)  

  Theories and Behavior in Organization 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจดัองคก์าร โครงสร้างและวฒันธรรมองคก์ารพฤติกรรมของบุคคล
ในที่ท างาน ทศันคติ การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม อ านาจ 
ภาวะผูน้ า ความขดัแยง้ และเทคนิคการจดัการพฤติกรรมในองคก์าร 

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

 Conflict Management and Negotiation 
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ ท่ีมาและกระบวนการของความขดัแยง้ 
ความขดัแยง้ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแกไ้ขความขดัแยง้ วิธีการจดัการความขดัแยง้ใน
องคก์าร ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการส่ือความในการเจรจา
ต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผูบ้ริหารในองคก์าร 

 
301-209 กฎหมายธุรกจิ                                                                                      3(3-0-6) 

 Business Laws 
ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั ซ้ือ
ขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากัด รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ  
สมาคมการคา้  หอการคา้ ตลอดจนพระราชบญัญติัต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้  คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 
 

 3.3  กลุ่มวชิานิเทศศาสตร์ 
801-104 วาทวทิยา                                                                                             3(3-0-6) 

 Speech Communication 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด การเตรียมการพูด และ
การฝึกพดูประเภทต่าง ๆ เช่น การพูดในท่ีชุมชน  การพูดโนม้นา้วใจ  การประชุม การอภิปราย 
การโตว้าที เสริมสร้างทกัษะการพูดเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพได้



 

 

 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งคุณธรรมและจรรยามารยาทของผูพู้ดและผูฟั้ง 
ตลอดจนฝึก วเิคราะห์ วจิารณ์และประเมินผลการพดูและการฟัง 

 
801-105 ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น                                                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Mass Communication 
ศึกษาความหมายความของการส่ือสาร  ระดบัการส่ือสาร เน้นวิวฒันาการ คุณลกัษณะเฉพาะ 
บทบาทหนา้ท่ี และความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการผลิตส่ือมวลชน นบัตั้งแต่ หนงัสือพิมพ ์
และส่ิงพิมพ ์วทิยกุระจายเสียง วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

 
801-219 พฤติกรรมและการส่ือสารในองค์กร                                                     3(3-0-6) 

 Organization Behavior and Communication 

ศึกษาองค์ความรู้เก่ียวกับองค์การ การส่ือสาร กระบวนการการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
พฤติกรรมการส่ือสารของมนุษยใ์นองค์การ รวมไปถึงพฤติกรรมพื้นฐานต่างๆ ของมนุษยใ์น
องคก์าร เพื่อใชอ้ธิบายถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมและการส่ือสารของมนุษยใ์นองคก์าร 

 
801-301 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน                                               3(3-0-6) 

 Laws and Ethics of Mass Communication 
ศึกษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัจริยธรรมส่ือสารมวลชน เสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร และ
การแสดงออกทางความคิดเห็นของส่ือมวลชนเก่ียวกบัการพูด  การเขียนตามพระราชบญัญติั
การพิมพ ์ การบริหารและระเบียบปฏิบติั กฎหมายอาญาวา่ดว้ยการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล และ
อ านาจศาล ความผิดฐานหม่ินประมาท พระราชบญัญติัอาหารและยา ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบั
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สิทธิ หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ และเสรีภาพของส่ือมวลชนกบัสังคม รวมทั้งศึกษากรณีตวัอย่าง ปัญหาจริง
และภาคปฏิบติั 

 
801-315 การส่ือสารชุมชน                                                                                  3(3-0-6) 

 Community Communication 
ศึกษาลักษณะ รูปแบบ แนวคิดส าคญัของการส่ือสารชุมชนแต่ละประเภท ทั้ งส่ือบุคคล ส่ือ
พื้นบา้น ส่ือประเพณีส่ือพิธีกรรม ส่ือกระจายเสียงชุมชน โทรทศัน์ทอ้งถ่ิน ส ารวจสถานภาพ
ส่ือชุมชน ประสิทธิภาพส่ือชุมชนในการสร้างความเขา้ใจและตระหนักรู้คุณค่าชุมชน แนว
ทางการใชแ้ละพฒันาส่ือชุมชน 
 
 
 



 

 

 

4.  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
403-479 สหกจิศึกษา                                                                                  9(0-40-9) 

 Cooperative Education  
 วชิาบังคับก่อน: 100-245 การปรับตัวทางสังคม และต้องเป็นนักศึกษาปี 3 ขึน้ไป 

ศึกษาการศึกษาท่ีเนน้การปฏิบติังานจริงทางดา้นรัฐศาสตร์ในองคก์ารภาครัฐ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจหรือสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของ
หน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนักศึกษา มีการก าหนดลกัษณะงาน แผนการปฏิบติังานให้กบั
นกัศึกษา และนกัศึกษาจะตอ้งจดัการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์การบริหารงานในหน่วยงาน 
ตลอดจนการวางโครงการในการแกไ้ขปัญหาการบริหารงานในหน่วยงาน ฯลฯ เขียนรายงาน
และผลการปฏิบติังาน พร้อมทั้งน าเสนอรายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบติังานดงักล่าว 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหน่วยงานนั้น ๆ ได ้จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของผูบ้ริหารของแต่ละองค์การ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา 

 
403-499     ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                                                    2(0-40-0) 
                  Internship  

ศึกษาการให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบติัตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยประสานงาน
ระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแล ติดตาม 
และประเมินผล 

 


