คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิ ยาม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์
และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจายทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของ
ค่าที่ ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุ มานเชิ งสถิติ
การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่า งๆ การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ให้เข้ากับการดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา
ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
3(2-2-5)
100-116 แคลคูลสั
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟั งก์ชนั่ ค่าจริ งตัว
แปรเดียว อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรม

กําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่ าจะเป็ น การแจกแจงที่ สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้น ตอนวิ ธี ก ารหาร ขั้น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ค อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ
บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวก
เชิ งโทโพโลยี การเดิ นทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชัน ถอด
แบบขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่ สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
3(2-2-5)
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึ กษาความรู ้ พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอร์ ฟแวร์ การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ การสื่ อสารข้อมูล
และเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและระบบ
ของคอมพิ ว เตอร์ อุ ปกรณ์ นําข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่ ว ยความจําสํา รอง
ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้ อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้ นการศึ กษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต
ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุ ษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของ
กิ จกรรมมนุ ษย์ที่ อาจกระทบต่ อดุ ลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจ
ต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลั ก การ
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิ กส์
และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโน
ที่มีผลกระทบต่อชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีใน
ปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

3(2-2-5)
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของ
พลังงานและชนิ ดของพลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ
พลัง งานจากคลื่ น มหาสมุ ท ร พลัง งานชี ว ภาพ รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การใช้
พลังงานทดแทน

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยี
สมัยใหม่อื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจี นตอนเหนื อ
การรั บอิ ทธิ พลของอารยธรรมอิ นเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติ โบราณที่ มี
ส่ วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้น
มา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกใน
สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ การเปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งไทยและลัก ษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ กษาวิว ฒ
ั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่
อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวัน ออก ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงแนวคิ ด ทางด้ า นการเมื อ ง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ป ของ
สถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรมและประติ มากรรม ลักษณะความแตกต่ างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
มี อิทธิ พลต่ อวิว ฒ
ั นาการทางศิ ลปกรรมในยุคต่ างๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

3(3-0-6)
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบ
ของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึ กษาหลักการเกี่ ยวกับศิ ลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติ ความเป็ นมา
การจําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับ
กลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง
บันไดเสี ยงต่าง ๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ตง่ าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิ การขั้น
พื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
พัฒ นาของมนุ ษ ย์ ความจํา ของมนุ ษ ย์ การเรี ยนรู ้ การรั บ รู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ
แรงจู ง ใจ อารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ ความคิ ด สติ ปั ญ ญา จริ ย ธรรม การปรั บ ตัว
สุ ข ภาพจิ ต และพฤติ ก รรมทางสั ง คมของแต่ ล ะบุ ค คลและกลุ่ ม เน้น การ
บู ร ณาการการสอนและกิ จ กรรมประกอบการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้อ ง
กับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิ ญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการ
ลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษา
บุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ
ความสั มพัน ธ์ แ ละอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสั งคม หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ตลอดจนปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน์

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์
แนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต และสาเหตุ ต่า งๆ ของการเกิ ด ปั ญหา
รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หาร
จัดการเพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิ บาล
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษ ย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ใ น
การดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิ คการอ่าน
เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิ ค
การบริ หารเวลา เทคนิคการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้น
ข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึ ก ษาการใช้ห้องสมุ ด ตลอดจนการดํา เนิ น งานและวิธี ใ ช้อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ (โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธี
รวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ

100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการ
คิด อุป สรรคของการคิด การป้ องกัน และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการคิด
ประเภทการคิดต่างๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา
การเผชิ ญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ น
สัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิ จพื้ นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบภู มิ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรม
เพื่อส่ วนรวม การรู ้ จกั สิ ทธิ และหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ ประชาธิ ปไตย การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกล
จากยาเสพติด การทํานุ บาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนํา
องค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปั จจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบ
ธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น
รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอหาดใหญ่ท้ งั ใน

ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดเชิ งสร้ างสรรค์ องค์ประกอบ และ
รู ป แบบของความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ การ
แสวงหาข้อมูลและความรู ้ เทคนิ คการคิดเชิ งสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตจากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป
ความปลอดภัยจากการมี เพศสัมพัน ธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติ ด เทคนิ ค
วิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่ วมกิ จกรรม
นันทนาการต่ อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ขอบข่ายของกิ จกรรมกี ฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้ องต้นในการเล่นกี ฬา การจัดกิ จกรรมทาง
นันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ใต้ การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่ มี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น
นวนิ ยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชี วิต ในคุ ณ ค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการ
อ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลัก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวัน ออกและภู มิ ปั ญ ญาชนชาติ ต ะวัน ตก ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ไทยและภู มิ
ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ใต้ เน้ น ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
2(1-2-3)

100-245 การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
ศึ ก ษาหลัก การ แนวคิ ด ในการดํา เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมและระบบการทํา งาน
จริ ยธรรมในวิ ช าชี พ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒ นา
บุคลิ กภาพ การใช้ภ าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้ าง
มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์ก ร และระบบบริ หารงานอย่างมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อ
การทํางานในอนาคต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึ กษาหลักการ ระเบี ยบ ไวยากรณ์ และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร
ในด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดใน
การใช้ภาษา
3(2-2-5)
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้ างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี วิตประจําวันเบื้องต้น
เพื่อนําไปสู่ การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟั งเพื่อ
ฝึ กฝนการออกเสี ย งในภาษาอัง กฤษที่ ถู ก ต้อ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถโต้ต อบ
ภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ
และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่กว้าง
ขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อ
พัฒนาทักษะการฟั งและการอ่านในสถานการณ์ ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อการ
สื่ อสาร

100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรจี น (pinyin) ให้
ถู ก ต้อ งชัด เจนตาม หลัก สั ท อัก ษรจี น วิ ธี เ ขี ย นภาษาจี น พื้ น ฐาน การสร้ า ง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่ านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การอ่าน
จับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพู ด แบบต่ า งๆ ในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคํา สํา นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง เพื่อ
พัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ
การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบ
การพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษา
ให้ ถู ก ต้อ งสอดคล้อ งกับ เหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม การค้น คํา ศัพ ท์ จ าก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาความแตกต่ า งของอัก ษรจี น แบบตัว เต็ ม (Traditional
Character) และตัวย่อ (Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ
600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟั ง พูด อ่ าน เขี ย น ภาษามลายูจ ากคําศัพ ท์ และประโยคเพื่อ การสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่อง
จากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์
ที่กาํ หนด
3(2-2-5)
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะ
คานะ คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการ
สื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่น
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัวด้วยการพูดสนทนา ผ่าน
การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการ
พู ด การเขี ย นประโยค การอ่ า น ข้อ ความพื้ น ฐานและคํา ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่าน
ข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน
โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลัก
สัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่ า นสั้ นๆ และฝึ กการสนทนาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การค้า ธุ ร กิ จ การเดิ น ทาง
การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษา
รู ปประโยคและไวยากรณ์ พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน
การอ่ า นฝึ กอ่ า นข้อ ความสั้น ๆ สามารถสรุ ป และตอบคํา ถามได้ การเขี ย น
ประโยคง่าย ๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่ อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้น ๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์ รู ป ประโยคและไวยากรณ์ ใ นระดับ ที่ สู ง ขึ้ น เน้น การฝึ กบท
สนทนาในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นทักษะด้านการฟั งและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ

100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุ รกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุ ร กิ จ การอ่ า นข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ มารยาทการอยู่ร่ ว มกัน ใน
สํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย
บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การ
เดาคําศัพท์จากเนื้ อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านใน
ภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นัก ศึ กษายังสามารถ
เพิม่ พูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมาย ที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่างๆ
การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญใน
กฎหมายลักษณะต่างๆ

3(3-0-6)

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ
นโยบายการเงิ น และการคลัง โดยสั ง เขป ความสํา คัญ ของการค้า และการเงิ น
ระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ

3(3-0-6)

401-101 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวิชารัฐศาสตร์ และการเมือง รัฐและรู ปแบบของรัฐ
อํานาจอธิปไตย รัฐบาลและรู ปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย แนวคิ ด ทางการเมื อ ง สถาบัน ทาง การเมื อ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
กระบวนการทางการเมือง การมี ส่วนร่ วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง
วัฒนธรรม ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

401-102 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึ ก ษาวิ ว ฒ
ั นาการการปกครองไทยรั ฐ ธรรมนู ญ และโครงสร้ า งทางการ
ปกครอง สถาบัน นิ ติ บญ
ั ญัติ บริ ห ารและตุ ลาการ การปกครองส่ ว นกลางส่ ว น
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่ น ตลอดจนขบวนการเคลื่ อนไหวทางการ เมื องและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้ง
สิ ทธิเสรี ภาพของ ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

401-204 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ

3(3-0-6)

Introduction to International Relations
ศึ ก ษาแนวคิ ดด้านความสัมพัน ธ์ร ะหว่างประเทศ โดยเน้น ความสัมพัน ธ์
ระหว่างแนวการศึกษากับ วิวฒั นาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิด
ระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปั จจุบนั ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศก่อน และ
หลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น
401-227 ปรัชญาการเมือง

3(3-0-6)

Political Philosophy
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมืองของนักปราชญ์การเมือง เช่น
โสเครตีส เพลโต อริ สโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง สมัยใหม่
เช่น มาเคียเวลลี่ ฮอบส์ ล็อก รุ สโซ่ มาร์ กซ์ เลนิ น และปรัชญาการเมืองตะวันออก
เช่น พุทธ อิสลาม ขงจื้อ เป็ นต้น
401-230 การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรี ยบเทียบ แนว
การศึกษาการเมือง เปรี ยบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรี ยบเทียบในมิติ และ
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ระบบราชการเปรี ยบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบ

3(3-0-6)

402-201 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

Introduction to Public Administration
ศึ ก ษาความหมาย พัฒ นาการ แนวความคิ ด และขอบเขตของวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ความสั ม พัน ธ์ กั บ วิ ช าสั ง คมศาสตร์ อื่ น ๆ องค์ ก ารและ
กระบวนการบริ หารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาล ใน การดําเนิ นงานตาม
นโยบายของรั ฐ อันได้แ ก่ หน้าที่ ทางการบริ หารและ การอํา นวยบริ ก ารให้กับ
ประชาชน
402-202 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
Introduction to Public Policy
ศึ ก ษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่ อตัว ของนโยบายสาธารณะ
ประเภทของนโยบาย สาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

3(3-0-6)

402-203 สถิติสําหรับนักสั งคมศาสตร์
Statistics for Social Science
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติ สําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผล การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการประมวลผล
และการสรุ ปผลการวิจยั

3(3-0-6)

402-301 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทําวิจยั แบบต่างๆ
โดยเริ่ มตั้ง แต่ การกํา หนดปั ญหาการวิจ ัย การทบทวนวรรณกรรม การกํา หนด
วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานออกแบบงานวิจยั การสร้างเครื่ องมือ การรวบรวม
ข้อมูล เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดยเน้นระเบียบวิธี
วิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ

3(3-0-6)

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
401-222 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
Comparative Democratic Regimes
ศึกษาเปรี ยบเทียบระบอบประชาธิ ปไตยของประเทศประชาธิ ปไตยที่สาํ คัญ
โดยเน้นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันและกระบวนการ

3(3-0-6)

401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง

3(3-0-6)

Political Economic Theory
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริ กา ซึ่ง
สั ม พั น ธ์ ต่ อ การก่ อ ตั ว ของระบบเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ยมเสรี และรั ฐ สมั ย ใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของนัก ปรัชญาและนักทฤษฎี
ที่สาํ คัญในฐานะที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบคือ เสรี นิยม อนุรักษ์นิยม
และ สังคมนิยม
401-224 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง

3(3-0-6)

Political Parties, Interest Groups and Election
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์การ
จําแนกระบบพรรค การเมื องต่าง ๆ บทบาทพรรคการเมืองในสังคม กลไกการ
บริ หารภายในพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง พรรคการเมืองและกลุ่มผล
ประโยชน์กบั รัฐบาลและ ประชาชน รวมทั้งระบบ การเลือกตั้ง การแบ่งเขต และ
การบริ หารการเลือกตั้ง
401-226 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions
ศึกษาประวัติและวิวฒั นาการของรัฐธรรมนู ญ สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนู ญกับสถาบันทางการเมือง รู ปแบบ
ของระบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง รวมทั้ง ปรัชญาของแนวความคิด
ต่าง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

401-228 การเมืองการปกครองท้ องถิน่ และภูมิภาค

3(3-0-6)

Local and Regional Politics and Governments
ศึ ก ษาโครงสร้ า งทางการเมื องการปกครองในระดับ ท้อ งถิ่ น และภู มิ ภ าค
กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแง่ มุ ม ของกฎหมายและสถาบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาค ข้อถกเถียงในเรื่ อง การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ
401-304 กฎหมายปกครอง
Administrative Laws
ศึ กษาแนวความคิ ดเกี่ ยวกับกฎหมายปกครอง การบริ การสาธารณะ หลัก
ทัว่ ไปและปั ญหาในการ จัดระเบี ยบบริ หารราชการ การจัดระเบี ยบการบริ หาร
ราชการส่ วนต่างๆ ของไทยในปั จจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเกี่ ยว
พันธ์ระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครอง
และ คดีปกครอง

3(3-0-6)

401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง
Civil Society and Citizens Politics
ศึกษาแนวคิดเรื่ องการรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน กลุ่ม
ผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดันในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทาง
สังคมและการเมือง และประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

3(3-0-6)

401-442 สั มมนาคุณธรรม จริยธรรม
Seminar in Morals and Ethics
ศึกษาความรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการ
บริ หาร คุณธรรมสําหรั บนักบริ หารด้านการเมืองการปกครอง ธรรมมาภิบาลกับ
การบริ หาร จริ ยธรรมกับ การเสริ มสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รในประเทศและ
ต่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณี กับการบริ หารด้านการเมื องการปกครอง การ
ประยุก ต์ใ ช้ศ าสนธรรมในการบริ ห าร ตลอดจนสัม มนาเพื่ อส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ร่ วมกับบุคคลหรื อกลุ่มคน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน

3(1-4-4)

402-207 การบริหารระบบราชการไทย
Thai Public Administration System

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ หารราชการไทย ในเรื่ องปรัชญา ทฤษฎี และ
แนวความคิด คุณค่า ระบบและวิวฒั นาการการจัดส่ วนราชการไทย ลักษณะและ
ความสัมพันธ์ ภายในองค์การทางราชการ อิทธิพลของ ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่มีต่อการบริ หารราชการไทย และ ปัญหาการบริ หารราชการของไทย
403-440 ประชาคมสั งคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน
ASEAN Socio Economic and Political Community
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
โครงสร้างภาพรวม และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยน จุดแข็งและ
ข้อจํากัดของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ตลอดจนศึ กษาประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความ
มัน่ คงอาเซียน

3(3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
401-306 พลวัตการเมืองไทย
Thai Politics Dynamism
ศึกษาพลวัตการเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึง
ปั จ จุ บ ัน วิ เ คราะห์ สภาพทางการเมื อ งแต่ ล ะช่ ว ง ด้า นลัก ษณะ สาเหตุ และ
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาต่างๆ ที่มีอิทธิพล ต่อการเมืองไทย

3(3-0-6)

401-307 สั มมนาการเมืองกับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม

3(1-4-4)

Seminar in Politics and Social Change
ศึกษาวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฏีเปลี่ยน แปลงทาง
สังคมที่ใช้อธิ บาย การเมืองลักษณะการเปลี่ยนแปลงการเมือง ทั้งทฤษฏีมาร์กซิสม์
และทฤษฎีอื่นๆ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ( Structural – Functional Theory)
ทฤษฏีว่าด้วยความขัดแย้งและบูรณาการ (Conflict and Integration Theories)
ทฤษฏีเกี่ยวกับ Relative Deprivation ตลอดจนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม คือแนวทางปฏิบตั ิและ แนวทางปฏิรูป

401-308 การเมืองกับมติมหาชน

3(3-0-6)

Politics and Public Opinions
ศึกษาทฤษฎี และสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับมติมหาชน รู ปแบบการแสดง
ความคิดเห็น ที่หลากหลาย การทําความเข้าใจ การตีความ และประเด็นปั ญหาใน
กระบวนการสํ า รวจมติ ม หาชน บทบาทและผลกระทบของมติ ม หาชน ต่ อ
ประชาธิ ป ไตย นโยบายสาธารณะและการสร้ า งสถาบัน ทาง การเมื อ ง การ
ตอบสนองของสังคมและสถาบันทางการเมื องต่อมติ มหาชน การครอบงําและ
การเมือง ของมติมหาชน การบริ หารจัดการและการระดมมติมหาชน ต่อประเด็น
ปั ญหาทางการเมือง
401-309 สั มมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน

3(1-4-4)

Seminar on Contemporary Political Thoughts
ศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเกี่ ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง
หรื อลัทธิ การเมือง ที่สาํ คัญ เช่น ฟาสซิ สต์ ชาตินิยม สังคมนิ ยม และแนวความคิด
ทางการเมืองอื่นๆที่มีความหมายในปัจจุบนั
401-324 พฤติกรรมทางการเมือง
Political Behavior
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางการเมื อ ง วัฒ นธรรม และบุ ค ลิ ก ภาพ วิ เ คราะห์
พฤติกรรม ทางการเมืองในแง่ จิตวิทยา กระบวนการเรี ยนรู ้ทางการเมือง บทบาท
ผูน้ ํา ทาง การเมื อ ง อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง การมี ส่ ว นร่ ว ม ทางการเมื อ งของ
ประชาชน มติมหาชน พฤติกรรมในการออกเสี ยงเลือกตั้ง และการสื่ อสาร ทาง
การเมือง

3(3-0-6)

401-327 ความคิดทางการเมืองของไทย

3(3-0-6)

Thai Political Thoughts
ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของไทย ตั้งแต่สมัยสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั
ความคิดทางการเมือง ของผูป้ กครอง ผูน้ าํ นักคิด และนักการเมื องที่ สําคัญ ที่ มี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาความคิดทางการเมืองไทย และ วัฒนาการความคิด ทางการ
เมืองไทยในแต่ละสมัยโดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นสมัยสมบูรณาญาสิ ทธิราช (สมัย
สุ โขทัย ถึง พ.ศ. 2475) และสมัยประชาธิปไตย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 จนถึง ปั จจุบนั )
401-422 ชนชั้นนําและผู้นําทางการเมือง
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Political Elite and Leadership
ศึกษาทฤษฎี ชนชั้นนําทางการเมือง การมีอาํ นาจหรื ออิทธิ พลทางการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ชนชั้นนํา และผูอ้ ยูใ่ ต้ปกครอง ลักษณะและรู ปแบบของผูน้ าํ
ทางการเมือง และบทบาทของชนชั้นนํา และผูน้ าํ ทางการเมืองในสังคม
401-423 ประเด็นศึกษาในทางการเมืองการปกครอง
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Selected Topic in Politics and Government
ศึกษาประเด็นและเรื่ องราวที่สําคัญทางการเมืองและการปกครอง โดยการ
นําเสนอหัวข้อ การ บรรยายตามความสนใจของผูเ้ รี ยน โดยการจัดทํารายงานใน
ปั ญหาทางการเมืองปั ญหาใดปั ญหาหนึ่ง และจะต้องมี ส่ วนร่ วมในการอภิปรายใน
ชั้น
401-424 สั มมนาการเมืองการปกครอง
Seminar in Politics and Government
ศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางการเมื อ งการปกครองในประเด็น ที่ ผูส้ อน
กําหนดเน้นการมีส่วนร่ วม ของนักศึกษาในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา และ
เสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
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401-425 กรณีศึกษาการเมืองการปกครองท้ องถิ่นภาคใต้
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Case Studies in Southern Local Politics and Government
ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการเมืองการปกครองท้องถิ่น
โดยเน้นการเมืองการ ปกครองท้องถิ่นภาคใต้ วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง ท้องถิ่นภาคใต้
401-426 การสื่ อสารทางการเมือง
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Political Communication
ศึกษาแนวคิดและการสื่ อสารระหว่างตัวแสดง และองค์กรทางการเมืองกับ
สาธารณชน ตัวแบบในการสื่ อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ ข่าวสารทางการ
เมือง การกําหนดสาระทางการเมือง การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวน
เชื่อ การหาเสี ยง ภาพพจน์ มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่ อมวลชน ข้อ
โต้แย้งเรื่ องการพึ่งพิงทางการสื่ อสาร และการครอบงําทางการสื่ อสาร
401-432 ความขัดแย้ งทางการเมืองและการแก้ ไขความขัดแย้ง
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Political Conflicts and Resolution
ศึกษาลักษณะ ประเภท และมูลเหตุสาํ คัญของความขัดแย้ง ที่นาํ ไปสู่ ความ
รุ นแรงทางการเมื อง ศึ กษาและวิเคราะห์ แนวทางแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น การเจรจา ไกล่เกลี่ยและการต่อรอง
โดยยกเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็ นกรณี ศึกษา
401-433 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Democratic Citizenships
ศึ ก ษาในเรื่ อ งความเป็ นมาและความหมายพลเมื อง สิ ท ธิ แ ละหน้า ที่ ข อง
พลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ความเป็ นพลเมืองกับสิ ทธิ มนุ ษยชน ขอบเขต
แห่ งการใช้สิทธิ ของพลเมืองในสังคม ตลอดจนกฎหมาย รัฐธรรมนู ญที่เกี่ยวข้อง
กับการคุม้ ครองความเป็ นพลเมือง
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401-434 สั มมนาปัญหาการบริหารและการปกครองท้ องถิ่น
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Seminar in Local Government and Administration
ศึกษา สัมมนาประเด็นปั ญหาที่ ผูส้ อนกําหนดเกี่ ยวกับการบริ หารการ
ปกครองท้องถิ่ นรู ปแบบต่างๆเน้น วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
รู ปแบบในสถานการณ์และนวัตกรรมการบริ หารปกครองท้องถิ่น โดย พิจารณา
ร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน
401-436 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
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Environmental and Natural Resources Management
ศึกษาความสัมพันธ์ของการเมืองกับสิ่ งแวดล้อม ขบวนการเคลื่อนไหวด้าน
สิ่ งแวดล้อม กระบวนการนโยบายและการบริ หารสิ่ งแวดล้อม ความหมายและ
ความสํา คัญ ของการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และ สิ่ ง แวดล้อ ม สภาพและ
สถานการณ์ ปัญหาทรั พยากร และสิ่ ง แวดล้อมของประเทศไทย การพัฒนากับ
ปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม แนวคิดและหลักการอนุ รักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อ มอย่ า ง ยั่ง ยื น มาตรการในการจัด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม การวิ เคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชากร กฎหมายสิ่ ง แวดล้อ ม การจัด ทํา แผนและ
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
401-437 ประเด็นปัญหากับการจัดการพืน้ ทีช่ ายแดน
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Problems and Management of Borderlands
ศึกษากรณี ศึกษาเชิ งสหวิทยาการเกี่ ยวกับประเด็นปั ญหาและแนวทางการ
บริ หารจัดการพื้นที่ ชายแดน ไทย โดยเน้นด้านเศรษฐกิ จ การเมื อง สังคม และ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
401-439 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
Thailand in Historical, Social and Cultural Perspectives
ศึกษาภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่ อดี ต สยาม
ประเทศ จนถึ ง ประเทศไทย มุ่ ง เน้น ประเด็ น การสร้ า งเอกลัก ษณ์ ไ ทย และทิ ศ
ทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริ บทแห่งโลกาภิวตั น์
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401-440 จิตวิทยาการเมือง
Political Psychology
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางการเมื อ งของบุ ค คลในสัง คม เช่ น การเลื อ กระบบ
การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐบาล ทัศนคติของรัฐที่มีต่อประชาชน
และของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สิ่ งกําหนดพฤติกรรรมของมนุษย์จากจิตวิทยามาเป็ นเครื่ องมืออธิบาย
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401-441 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ
Public Budgetary Management Process
ศึกษาเกี่ยวกับสาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะเป็ นเครื่ องมือนํานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ รู ปแบบการพัฒนาการระบบงบประมาณ และกระบวนการตัดสิ นใจที่
เหมาะสมในภาวการณ์ ต่ า งๆ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งนโยบายการบริ ห ารและ
การเมืองกับงบประมาณของไทยทั้งวงจร
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401-443 ทฤษฎีการเมืองว่ าด้ วยเสรีประชาธิปไตย
Liberal Democratic Theories
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเมื อ งของอาริ สโตเติ ล ล็ อ ค เบนเธม สจ๊ ว ตมิ ล ล์ และ
เดอต๊อควิลล์ วิเคราะห์การนําความคิดเหล่านี้ มาใช้กบั รู ปการปกครองโครงสร้าง
และหน้า ที่ ข องรั ฐ ในปั จ จุ บ นั เช่ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและอัง กฤษ การ
ปกครองภายใต้ก ฎหมายอุ ด มการณ์ ป ระชาธิ ป ไตย การรั บ ผิด ชอบของรั ฐ ต่ อ
ประชาชน ประโยชน์นิยม การถ่วงดุ ลอํานาจ สิ ทธิ เสรี ภาพ เป็ นต้น ตลอดจน
พิจารณาข้อดีและข้อจํากัดของทฤษฎีดงั กล่าวด้วย
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401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม
Justice Study
ศึกษาการบริ หารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม ได้แก่ องค์กร
ตํารวจ ทหาร อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และคุ มประพฤติ โดยเฉพาะเรื่ องหลักการ
บริ หารจัดการ การบังคับใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหา การกระทําความผิดใน
สังคม
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403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้ องถิ่น
Planning and Project Management at Local Level
ศึกษาความหมายของแผน และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน
รู ปแบบของแผนงานการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนในระดับท้องถิ่น การ
วิเคราะห์การจัดทําโครงการ การบริ หารโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการวางแผนและ
การบริ หารโครงการในระดับท้องถิ่น
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404-105 แนวคิดสิ ทธิมนุษยชนศึกษาและสั นติวธิ ี
Concepts of Human Rights Studies and Peaceful Ways
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของสิ ทธิ มนุ ษยชนและสันติวิธี แนวคิด
และกฎหมายสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนและสันติ วิธี ศึกษาประวัติ วิวฒั นาการ
ทฤษฎี ปรัชญาที่เกี่ยวกับสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน ความเคลื่อนไหวสิ ทธิมนุษยชนและสันติ
วิธี สํานวนภาษาของกลุ่มประเทศสมาชิ กที่ ใช้ควบคู่กบั แนวคิด ตลอดจนศึกษา
ขบวนการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ วิ ธี ใ นประเทศต่ า งๆ การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก
กระบวนการในการแก้ไขปั ญหาความรุ นแรงและกรณี ศึกษาปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ศึกษาการใช้สนั ติวิธีในการแก้ไขปัญหา
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3. รายวิชาโท
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่
ของตลาด สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การ
วิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และ
ส่ วนประสมการตลาด
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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Human Resource Management
ศึ ก ษาหน้า ที่ ท างการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก าร การจัด การ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ชิ ง กลยุท ธ์ การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา การ
คัดเลื อก การพัฒนาและการฝึ กอบรม การพัฒนาอาชี พ การจ่ ายผลตอบแทน
สวัส ดิ ก าร จู ง ใจ บํา รุ ง ขวัญ การประเมิ น ผลงาน การเปลี่ ย นแปลงตํา แหน่ ง
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์ การ
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Theories and Behavior in Organization
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจัด องค์ก าร โครงสร้ า งและวัฒ นธรรม
องค์การพฤติกรรมของบุคคลในที่ทาํ งาน ทัศนคติ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ การจูงใจ
การติดต่อสื่ อสาร การทํางานเป็ นทีม อํานาจ ภาวะผูน้ าํ ความขัดแย้ง และเทคนิ ค
การจัดการพฤติกรรมในองค์การ
205-310 การจัดการความขัดแย้ งและการเจรจาต่ อรอง
Conflict Management and Negotiation
ศึ กษาความหมาย แนวคิ ดและทรรศนะเกี่ ยวกับการขัดแย้ง ที่ มาและ
กระบวนการของความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การ
แก้ไขความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
การเตรี ยมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการสื่ อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบตั ิ
หลังการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผูบ้ ริ หารในองค์การ

3(3-0-6)

301-209 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา
เกี่ยวกับซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ
เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และส่ งเสริ มการลงทุน
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
Law of Evidence
ศึกษาหลักทัว่ ไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน
วัตถุ และผูช้ าํ นาญพิเศษ ทั้งที่เป็ นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความ
อาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

3(3-0-6)

401-428 กฎหมายอาญา 1
Criminal Laws I
ศึ ก ษาหลัก ทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ได้แก่ บทนิ ยามการใช้กฎหมาย อาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความ
รับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะกระทําความผิด ตัวการและ ผูส้ นับสนุน

3(3-0-6)

401-429 กฎหมายอาญา 2
Criminal Laws II
ศึ กษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ได้แก่ ความผิด
เกี่ ยวกับการปลอมแปลง ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการ ปกครองความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและ ชื่อเสี ยง ความผิดเกี่ยว
ทรัพย์และลหุโทษ

3(3-0-6)

401-430 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
Law of Criminal Procedure I
ศึ ก ษาหลัก ทั่ว ไปว่ า ด้ว ยวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา อํา นาจของพนั ก งาน
สอบสวนและศาลหมายเรี ยก และหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชัว่ คราว
การสอบสวน การชันสู ตร พลิกศพ การฟ้ องคดีแพ่งที่ เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา ตาม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาล
ชั้นต้น ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาภาค 3

3(3-0-6)

401-431 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2
Law of Criminal Procedure II
วิชาบังคับก่อน: 401-430 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
ศึกษาถึงกระบวนการดําเนิ นคดีอาญา ให้ทราบถึงการอุทธรณ์ และฎีกา การ
บังคับตาม คําพิพากษา และค่าธรรมเนี ยม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลด
โทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7

3(3-0-6)

4. วิชาสหกิจศึกษา
401-479 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน: 100-245 การปรับตัวทางสั งคม และต้ องเป็ นนักศึกษาปี 3 ขึน้ ไป
การศึ ก ษาที่ เ น้น การปฏิ บตั ิ ง านจริ ง ทางด้า นรั ฐ ศาสตร์ ใ นองค์ก ารภาครั ฐ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อสถาน ประกอบการ โดยมี ก ารวางแผนร่ วมกั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไป ปฏิบตั ิงานเต็มเวลา
เสมื อ นเป็ นพนั ก งานของหน่ ว ยงานนั้ น โดยมี พ นั ก งานที่ ป รึ กษาที่ ส ถาน
ประกอบการมอบหมาย ให้ทาํ หน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มี
การกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบตั ิงานให้กบั นักศึกษา และนักศึกษาจะต้อง
จัดการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเมืองการบริ หารงานในองค์การ ตลอดจน
การวางโครงการในการแก้ไขปั ญหาการเมื องปกครอง และการบริ หารงานใน
องค์ก าร ฯลฯเขี ย นรายงานและผล การปฏิ บ ัติ ง าน พร้ อ มทั้ง นํา เสนอรายงาน
อภิ ปราย สัมมนาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง ในการ
พัฒนาปรับปรุ งหน่ วยงานนั้น ๆ ได้ จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่
ละองค์การ หน่ วยงาน หรื อสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1
ภาคการศึกษา

9(0-40-9)

401-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
Internship
การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา
โดยการประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานต่างๆ ที่สามารถรั บนักศึกษา
ภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล

2(0-40-0)

