คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้ องถิน่
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึ ก ษาหลัก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย นิ ย าม ประพจน์ การให้
สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์และการ
ประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัด
แนวโน้ม เข้า สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ นเบื้ อ งต้น การ
จัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จาก
ตัว อย่ า งประชากรที่ มี ก ารแจกแจงแบบปกติ การอนุ ม านเชิ ง สถิ ติ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปรและสัดส่ วน การ
ใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมาและ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์
ในยุคต่ างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ นําข้อมู ลเข้าและแสดงผล
หน่ วยความจําสํารอง ระบบปฏิ บตั ิ การ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมู ล ผังงาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้
เข้ากับการดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจงความน่ าจะเป็ น
การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอร์ ฟแวร์ การพัฒนาโปรแกรม
การจัด การฐานข้อ มู ล ระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ การสื่ อ สารข้อ มู ล และเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต การประยุก ต์ใ ช้ง านเวิ ร์ ด องค์ป ระกอบและระบบของคอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่ วยความจําสํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรม
ประยุก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน ภาษาคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิ เวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลย
ภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้ง
มนุษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพ
ของธรรมชาติ ความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ์

100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุ ลทางเคมี การสมดุ ลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออซิ เดชันและรี ดกั ชัน
เคมีจลน์ และนิวเคลียส
100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎี และเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์
แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ กษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์
พื้นฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและ
การวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้
นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิ ษ ของนาโนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม
ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีใน
อนาคต
3(2-2-5)
100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
ศึกษาหลักการทางชี ววิทยาของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับ
ชีวิต
ความต่อเนื่ องของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสื บพันธุ์และการพัฒนาการหลัง
การปฏิสนธิ โครงสร้างและสรี รวิทยาของสัตว์ นิ เวศวิทยาและกิจกรรมของมนุ ษย์ที่มี
ผลต่อระบบนิเวศ และการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน

100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชี วิต ความหมายของพลังงานและ
ชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบ
พลังงานและการเปลี่ยน รู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้
พลัง งานและศัก ยภาพของแหล่ ง พลัง งานทดแทนประเภทต่ า งๆ ได้แ ก่ พลัง งาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจาก คลื่นมหาสมุทร
พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ ม การใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
อื่นๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133

อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐาน
และการสถาปนาอํานาจของชนชาติ ไทยในคาบสมุทรอิ นโดจี นตอนเหนื อ การรั บ
อิทธิ พลของอารยธรรมอินเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์
พื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การ
เริ่ มก่ อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามา
ของชนชาติตะวันตกและอิทธิ พลของ อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

100-134

อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ ก ษาวิ ว ัฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ตก โดยเน้ น อารยธรรมยุ ค ใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการปรั บตัวเข้าสู่
อารยธรรมยุ คใหม่ การผสมผสานระหว่ างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคม

100-135

มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ปของ
สถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรมและประติ ม ากรรม ลัก ษณะความแตกต่ า งระหว่ า ง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มี
อิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์
ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136

มนุษย์ กบั ดนตรี
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของ
ดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน

3(3-0-6)

100-138

ดนตรีไทย
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้

3(2-2-5)

100-139

ดนตรีสากล
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับกลุ่ม
ตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันได
เสี ยงต่าง ๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี สากลได้

3(2-2-5)

100-140

จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึ ก ษาความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ จิ ต วิ ท ยา ปั จ จัย ด้า นชี วิ ท ยาที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรม
ความจําของมนุษย์การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์
ความคิดและการแก้ปัญหา การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของ
แต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรี ยน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปั จจุบนั และใช้
สื่ อการสอนที่ทนั สมัย

3(3-0-6)

100-146

พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

100-147

ลีลาศ
Ballroom Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางใน
การลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ
ทัก ษะเกี่ ย วกับ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น อเมริ กัน รวมทั้ง การรั ก ษา
บุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

1(0-2-1)

100-148

มนุษย์ กบั สั งคม
Man and Society

3(3-0-6)

ศึ กษาโครงสร้ างและองค์ประกอบของสังคม วิ เคราะห์ สังคมในรู ปแบบต่ างๆ
ความสัมพันธ์และอิทธิ พลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจน
ปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม

1(0-2-1)

100-149

การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาลัท ธิ ท างการเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
การเมื องและเศรษฐกิ จ เปรี ยบเที ยบระบบการเมื องและเศรษฐกิ จในสังคมที่ มี
รู ปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมือง
และเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม

3(3-0-6)

ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณ
วิทยา
ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการ
ดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า

3(3-0-6)

100-160

ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
Study skills in Higher Education
ศึ ก ษาปรั ช ญา ระบบการศึ ก ษาและหลัก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย เป้ าหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึ กษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้ างทักษะการ
เรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิค
การอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน
เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน
วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ

2(1-2-3)

100-163

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึ กษาประวัติและประโยชน์ ของนันทนาการ ความสําคัญของการพัก ผ่อนและ
นัน ทนาการที่ มี ต่ อ การดํา เนิ น ชี วิ ต กิ จ กรรมนัน ทนาการและหลัก ในการเลื อ ก
กิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคมปั จจุบนั และ
การฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ

100-158

100-164

การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้หอ้ งสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด
ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวม
บรรณานุ กรมและเชิ งอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ

1(0-2-1)

100-165

การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด
อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภท
การคิด ต่างๆ เน้น พัฒ นากระบวนการคิด วิเ คราะห์ จากกรณี ศึก ษา การเผชิ ญ
สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ตัด สิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เ ป็ นสัมฤทธิ ผลจาก
การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซีย

3(3-0-6)

100-167

บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ข อง
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรม
เพื่อส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิ และหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย คุณธรรม
และจริ ย ธรรมและการปฏิ บ ัติ ต นห่ า งไกลจากยาเสพติ ด การทํา นุ บ าํ รุ ง รั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมของชุ มชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและ
ค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

2(1-2-3)

100-200

พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ท ั่ว ไปเกี่ ย วกับ วัฒ นธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบ
ต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231

ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นว
นิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับชี วิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลัก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวทางการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่ างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครัว การจัดการของชุ มชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาด
ธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

3(2-2-5)

100-241

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและ
สิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ ภู มิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242

สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ ยวกับสันติ ภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความ
ขัดแย้งและ ความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ
โดยอาศัยองค์ความรู ้ ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-244

เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
จริ ยธรรมในวิชาชี พ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิ คการเตรี ยมตัว
สมัครงาน ความรู ้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุ ษย
สัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพใน
สถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิ คการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ อันเป็ นพื้นฐานของการเตรี ยมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอย่างมี
ความสุ ข

2(1-2-3)

1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150

ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟั ง
การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา

100-151

ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน
และเขียน ให้เชื่ อมโยงประสานกัน เพื่อเป็ นพื้นฐานไปสู่ ความสามารถในการศึกษาขั้น
ต่อไป

100-152

ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นชี วิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

100-154

ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจนตาม
หลักสู ตรอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

100-155

การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่การอ่านจับใจความ
การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

100-156

การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการอ่านตลอดจน
ความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การเริ่ มต้นการอ่านและการอ่าน
เตรี ยม การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ
การอ่านเปรี ยบเทียบและการพัฒนาความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนา
นิสยั ในการอ่าน

100-157

การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบ
ต่างๆในที่ ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้าน
การพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต

100-250

ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English III
วิชาบังคับก่อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้อให้เกิ ดความเข้าใจใน
เรื่ องที่ อ่านได้ดีข้ ึน เทคนิ คในการเดาความหมายของคําศัพท์ คําศัพท์และสํานวนที่ ใช้
ทัว่ ไปในวงการธุ ร กิ จ วิ ธีการอ่ า นจับใจความและการตี ค วาม ด้ว ยการฝึ กอ่ า นคํา จาก
บทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์

100-251

ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมี
หลักเกณฑ์และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่นการใช้โทรศัพท์ การนัด
หมาย การต้อนรับแขก การขอข้อมูลและการจดบันทึกข้อความ

100-252

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิ ค การใช้ภาษาและโครงสร้ างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรั บ
วิชาการเฉพาะด้าน

100-253

ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่ องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้อง
สอดคล้อ งกับ เหตุ ก ารณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม การค้น คํา ศัพ ท์จ ากพจนานุ ก รม ศึ ก ษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character)

ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา

100-300

ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด อ่าน
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน

100-301

ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1 เพื่อ
สามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนดได้

100-302

ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึ ก ษาและฝึ กฝน การออกเสี ย งและการเขี ย นตัว อัก ษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ
คําศัพท์พ้ืนฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการ
ฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการ
กล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

100-303

ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการพูด การเขียนประโยค
การอ่านข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยง
และการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

100-304

ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์พ้ื น ฐาน รู ป ประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน เน้น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ใ น
ชี วิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อของ โดยสนทนา
ตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305

ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสาร ด้วยการฟั งและพูด
ภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น

100-351

ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน
ให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุ รกิจและการฝึ กฝน
ให้เขี ยนจดหมายธุ รกิ จแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการสนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ

100-352

ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
ศึกษาและฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ซบั ซ้อนและยุง่ ยากยิง่ ขึ้น ทั้งยังฝึ กฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไป

100-353

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์ สมมติเพื่อให้นักศึ กษาฝึ กหัดในการสนทนา
รู ปแบบของภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออกเสี ยงให้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์
สํานวนต่าง ๆที่น่ารู ้ ฝึ กทบทวนการเล่าลําดับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่ องต่างๆ เพื่อเตรี ยมตัว ในการเข้าสัมมนาหรื อรับการอบรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
3(3-0-6)
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ที่ สํา คัญ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช ากฎหมายกับ ศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ การใช้ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่าง
ของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
100-144

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของ
การตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระชาชาติ การกํา หนดรายได้ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลัง
โดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายได้ประชาชาติ

401-101

หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง รัฐและรู ปแบบของรัฐ อํานาจอธิ ปไตย
รัฐบาลและรู ปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย แนวคิด
ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ ง การพัฒ นาทางการเมื อ งวัฒ นธรรมทางการเมื อ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

401-102

3(3-0-6)
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองไทยรั ฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการปกครองสถาบันนิ ติ
บัญญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลางส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจน
ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลักการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

401-204

3(3-0-6)
ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
Introduction to International Relations
ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษา
กับวิวฒั นาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบนั
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลกยุคสงครามเย็นและยุคหลัง
สงครามเย็น

401-205

ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Introduction to Comparative Politics
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรี ยบเทียบแนวการศึกษาการเมือง
เปรี ยบเทียบตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรี ยบเทียบในมิติ และระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระบบ
ราชการเปรี ยบเทียบนโยบายสาธารณะเปรี ยบเทียบ

402-203

สถิติสําหรับนักสั งคมศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Social Scientist
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติสาํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแปลผลการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการประมวลผล และการสรุ ปผลการวิจยั

402-301

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Political Science
วิชาบังคับก่ อน : 402-203 สถิติสําหรับนักสั งคมศาสตร์
ศึกษาแนวความคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทําวิจยั แบบต่างๆโดยเริ่ มตั้งแต่การ
กําหนดปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดวัตถุประสงค์การตั้งสมมุติฐาน
ออกแบบงานวิจยั การสร้างเครื่ องมือ การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียน
รายงานผลการวิจยั โดยเน้นระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ

403-201

3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริ หารกับ
สภาพแวดล้อม การบริ หารกับนโยบายสาธารณะ การบริ หารกับการพัฒนาการบริ หารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ รวมถึงกระบวนการบริ หาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารตามกระแสโลกาภิวตั น์

403-202

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ ผลกระทบ
3(3-0-6)
Public Policy and Its Impact
ศึ ก ษากระบวนการก่ อตัว การกํา หนด และการนํา นโยบายไปปฏิ บ ัติ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสํา เร็ จ ความล้ม เหลวของการนํา นโยบายไปปฏิ บตั ิ สมรรถนะของหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ รวมทั้งทรัพยากรที่จาํ เป็ นในการบริ หารนโยบายสาธารณะของไทย ตลอดจน
วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย ประเภทของผลกระทบ เทคนิ คและวิธีการวิเคราะห์
ผลกระทบทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ

403-440

ประชาคมสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Socio Economic and Political Community
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้าง
ภาพรวม และสภาพเศรษฐกิ จ พื้น ฐานในประชาคมอาเซี ย น จุ ด แข็ง และข้อจํากัด ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนศึกษาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
401-304 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative law
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริ การสาธารณะ หลักทัว่ ไปและปั ญหา
ในการจัดระเบียบบริ หารราชการ การจัดระเบียบการบริ หารราชการส่วนต่าง ๆ ของไทยใน
ปั จจุบนั และในอนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย
การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง

403-207

3(3-0-6)
ระบบบริหารราชการไทยและองค์ การสาธารณะ
Thai Public Administration Systems and Public Organizations
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของระบบราชการ หลักการทัว่ ไปในการจัดระเบียบ
การบริ หารราชการ การจัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน การบริ หารราชการแผ่นดินของไทย
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั รวมถึงปั ญหาในระบบราชการไทย ศึกษาการดําเนิ นงานของ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและการปฏิรูประบบราชการไทย

403-305

ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Theories and Concepts of Local Administration
ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการบริ หารงานท้องถิ่น การกระจายอํานาจทางการปกครองท้องถิ่น
การกระจายอํานาจทางด้านการเงิ นการคลัง การขยายตัวของชุ มชนทั้งชุ มชนชนบทและ
ชุ มชนเมื อง ตลอดจนแนวคิ ดว่าด้วยการบริ หารชุ มชนให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ การจัดการ
ปั ญหาชุมชนชนบท และชุมชนเมืองแบบผนึกกําลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

403- 311

การเมืองการปกครองท้ องถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองท้องถิ่นไทย รัฐธรรมนูญ และรู ปแบบโครงสร้างการปกครอง
ของไทย การบริ หารราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
การปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับการบริ หารราชการรู ปแบบอื่ น ๆ ความแตกต่างระหว่างการ
ปกครองท้องถิ่นกับการปกครองนครหลวง ปั ญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น รวมทั้งศึกษากรณี การเข้าสู่ตาํ แหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

403-331

3(3-0-6)
กลยุทธ์ การปกครองท้ องถิ่น
Strategic Local Government
วิชาบังคับก่ อน : 403-202 นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์ ผลกระทบ
ศึ กษาเกี่ ยวกับความหมายของแผนกลยุทธ์ ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การกําหนดภารกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิ นกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น เพื่อให้องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถดําเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ด

403-332 การคลังและภาษีอากรขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Finance and Taxation of Local Government
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ืน ฐานเกี่ ย วกับการคลัง และภาษี ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น การ
บริ หารรายได้ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการ
คลังท้องถิ่นกับรัฐบาลแห่ งชาติ รวมทั้งกระบวนการบริ หารงบประมาณและปั ญหาอุปสรรค
ของการบริ หารงบประมาณท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นไทย
403-333

3(3-0-6)
กฎหมายสํ าหรับการบริหารท้ องถิ่น
Laws for Local Government
วิชาบังคับก่อน : 100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 สิ ทธิและ
เสรี ภ าพในรั ฐ ธรรมนู ญ หลัก ทางปกครองของรั ฐ และเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ การบริ ก าร
สาธารณะคําสั่งทางปกครอง นิ ติกรรม และสัญญาทางปกครอง การควบคุมอํานาจรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริ หารการปกครองท้องถิ่น

403-412

การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Planning and Project Management at Local Level
ศึกษาความหมายของแผน และการวางแผน แนวคิดของการวางแผน รู ปแบบของแผนงาน
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของแผนในระดับท้องถิ่น การวิเคราะห์การจัดทําโครงการ การ
บริ หารโครงการ การดําเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ การมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการวางแผนและการบริ หารโครงการในระดับท้องถิ่น

403-413

สั มมนาการบริหารและการปกครองท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Seminar in Local Government and Administration
ศึกษาปั ญหาเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริ หารและการปกครองท้องถิ่นรู ปแบบต่าง ๆ ที่ผศู ้ ึกษามี
ความสนใจเป็ นพิเศษ

3(1-4-4)
403-433 สั มมนาคุณธรรม จริยธรรม
Seminar in Morals and Ethics
ศึกษาความรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต จรรยาบรรณทางการบริ หาร
คุณธรรมสําหรับนักบริ หาร ธรรมาภิบาลกับการบริ หารท้องถิ่น จริ ยธรรมกับการเสริ มสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรท้องถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านกับการบริ หารท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสน
ธรรมในการบริ หารท้องถิ่น ตลอดจนสัมมนาเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมร่ วมกับ

ประชาชนในชุมชน เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
403-437

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Human Resource Administration of Local Government
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ในการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ความท้าทายในการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ยุคท้องถิ่ นภิ วตั น์ กระบวนการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
403-313 การบริหารการพัฒนาท้ องถิ่น
Local Development Administration
ศึ ก ษาทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารการพัฒ นา ความหมายของการพัฒ นา ปั จ จัย สํา คัญ ที่
ส่ งเสริ ม รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับปรุ งระบบการ
บริ หารเพื่อการพัฒนา บทบาทและความสําคัญของการบริ หารการพัฒนาวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนั ปั ญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการบริ หารการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กรณี ศึกษา
403- 321

สิ ทธิมนุษยชนและขบวนการเคลือ่ นไหวทางสั งคม
3(3-0-6)
Human Rights and Social Movements
ศึกษาแนวคิด หลักการและพัฒนาการของสิ ทธิมนุษยชนในบริ บทระดับโลกและประเทศไทย
รวมถึงการเสริ มสร้ างพลังประชาชน กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มในชุ มชนเพื่อการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ แนวคิดรู ปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้งในอดีตและในยุค
โลกาภิวตั น์

403-323

3(3-0-6)
การปกครองท้ องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Government
ศึ ก ษาแนวคิ ด และการจัดระบบการปกครองท้องถิ่ นในประเทศต่ าง ๆ ในลัก ษณะการ
เปรี ยบเที ยบ ได้แก่ โครงสร้ างของรั ฐกับการจัดการปกครองส่ วนท้องถิ่ น การบริ หารงาน
ท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ อํานาจหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ การคลังส่ วนท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
ทิศทางการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบและศึกษาการปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ต่าง ๆ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริ กา รวมทั้งศึกษาการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

403- 334

ชุ มชนศึกษา
3(3-0-6)
Community Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี ความจําเป็ น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชนและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมระหว่างชุมชนและนักศึกษา ตลอดจนโครงสร้างของชุมชน ศักยภาพของชุมชน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และฝึ กปฏิบตั ิในการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน
ต้นแบบ

403-335

3(3-0-3)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท้ องถิ่น
Local Natural Resources and Environment Management
ศึกษาการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ แนวคิด รู ปแบบ วิธีการในการจัดการ โดย
เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ ทธิ ชุมชนและการมี ส่วนร่ วมของประชาชน การวางแผน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จําเป็ นของท้องถิ่น การร่ วมมือขององค์กรในท้องถิ่น และองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมท้องถิ่น รวมทั้งศึกษากรณี ตวั อย่างการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ท้องถิ่น

403-336

3(3-0-6)
การบริหารเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วท้ องถิ่นเชิงอนุรักษ์
Local Tourism Development Administration
ศึ ก ษาความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย ว นโยบาย สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วไทย
การศึกษาและการวิเคราะห์พ้ืนที่ทอ้ งถิ่นเชิงการท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น กลยุทธ์และกลวิธีการบริ หารจัดการ การท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิ งเศรษฐกิจและ
เพื่อคุณภาพชีวิตท้องถิ่น

3(3-0-3)
403-422 ภาวะผู้นํา
Leadership
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูน้ าํ คุณสมบัติ คุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ และ
ความสามารถของผูน้ าํ ประเภทและที่มาของผูน้ าํ แรงผลักดันที่ทาํ ให้เกิดภาวะผูน้ าํ แบบต่าง ๆ
องค์ประกอบที่มีต่อความสําเร็ จของการใช้ภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และการ
ประเมินภาวะผูน้ าํ
403-434

วิสาหกิจชุ มชนและธุรกิจเพือ่ สั งคม
3(3-0-6)
Community Enterprise and Corporate Social Responsibility
ศึ กษาแนวคิ ด หลักการของการทําธุ รกิ จที่ รั บผิดชอบต่ อชุ มชน และสั งคมทั้งในส่ วนที่
ดําเนิ นการโดยภาคธุรกิจและภาคชุมชนความเหมือน และต่างระหว่างแนวคิดเรื่ องการค้าที่
เอื้ อประโยชน์ต่อกลุ่ มผูม้ ี โอกาสน้อยกว่า การตลาดเพื่อสังคม เศรษฐกิ จพอเพียง ธุ รกิ จ
ชุมชนและการดําเนิ นกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ ประเภท รู ปแบบ และบทบาท
ของวิสาหกิ จชุ มชนในฐานะพลังในการพัฒนาชุ มชน เพื่อคุณภาพชี วิตที่ ดีของประชาชน
กลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการประกอบกิจการ วิเคราะห์บทบาทของ
ภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชน

403-439

3(3-0-3)
นวัตกรรมและการจัดการการเปลีย่ นแปลง
Innovation and Change Management
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการในการจัดการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง ปั ญหา อุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงองค์การทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้งการจัดการองค์กรท้องถิ่ น ที่ นําไปสู่ ก ารเปลี่ ยนแปลงวิ ธีก าร
บริ หารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
โดยใช้เทคนิ ค และการตัดสิ นใจที่ทนั ต่อสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรท้องถิ่นพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพ

3. กลุ่มวิชาโท
3.1 กลุ่มวิชาทางวิชาชีพทางการปกครองและตํารวจ
301-306 กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาหลักทัว่ ไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคลพยานเอกสาร พยานวัตถุ และผูช้ าํ นาญพิเศษ
ทั้งที่เป็ นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและประมวล กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง

401-428

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Laws I
ศึ กษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1ได้แก่ บทนิ ยาม
การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การ
พยายามจะกระทําความผิด ตัวการและผูส้ นับสนุน

401-429

3(3-0-6)
กฎหมายอาญา 2
Criminal Laws II
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิดได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
ความผิดเกี่ย วกับการค้า ความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจัก ร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสี ยง ความผิดเกี่ยวทรัพย์และลหุโทษ

401-430

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure I
ศึกษาหลักทัว่ ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจของพนักงานสอบสวน และศาล
หมายเรี ยกและหมายอาญา การจับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชัว่ คราว การสอบสวน การชันสู ตรพลิก
ศพ การฟ้ องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่ องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 และภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 3

401-431

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2
3(3-0-6 )
Law of Criminal Procedure II
วิชาบังคับก่ อน: 401-430 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
ศึกษาถึงกระบวนการดําเนินคดีอาญา (ต่อ) ให้ทราบถึงการอุทธรณ์และฎีกา การบังคับตาม
คําพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษตามประมวล
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7

3.2 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด

เป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
205-200

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึ กษาหน้าที่ ทางการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์เชิ ง
กลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึ กอบรม
การพัฒนาอาชี พ การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุ งขวัญ การประเมินผลงาน การ
เปลี่ ย นแปลงตํา แหน่ ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพัน ธ์ และแนวโน้มการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์

205-205

3(3-0-6)
ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์ การ
Theories and Behavior in Organization
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองค์การ โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมของ
บุคคลในที่ทาํ งาน ทัศนคติ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ การจูงใจ การติดต่อสื่ อสาร การทํางานเป็ น
ทีม อํานาจ ภาวะผูน้ าํ ความขัดแย้ง และเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในองค์การ

205-310

การจัดการความขัดแย้ ง
3(3-0-6)
Conflict Management
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและกระบวนการของความ
ขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขความขัดแย้ง วิธีการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรี ยมพร้อม บรรยากาศ กลวิธี และการ
สื่ อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบตั ิหลังการเจรจาต่อรอง ตลอดจนบทบาทของผูบ้ ริ หาร
ในองค์การ

3(3-0-6)
301 – 209 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ
ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั
จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ เช่ น สหกรณ์
รั ฐวิสาหกิ จ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่ น ลิ ขสิ ทธิ์
สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และส่ งเสริ มการลงทุน

3.3 กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์
801-104 วาทวิทยา
3(2-2-5)
Speech Communication
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิ คการพูด การเตรี ยมการพูด
และการฝึ กพูดประเภทต่าง ๆ เช่น การพูดในที่ชุมชน การพูดโน้มน้าวใจ การประชุม การ
อภิ ป ราย การโต้ว าที เสริ ม สร้ า งทัก ษะการพู ด เพื่ อ นํา ไปใช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมทั้งคุณธรรมและจรรยามารยาท
ของผูพ้ ดู และผูฟ้ ัง ตลอดจนฝึ ก วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินผลการพูดและการฟัง
801-105

3(3-0-6)
สื่ อสารมวลชนเบือ้ งต้ น
Introduction to Mass Communication
ศึ กษาความหมายความของการสื่ อสาร ระดับการสื่ อสาร เน้น วิว ฒ
ั นาการ คุ ณลัก ษณะ
เฉพาะ บทบาทหน้าที่ และความรู ้พ้ืนฐานเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตสื่ อมวลชน นับตั้งแต่
หนังสื อพิมพ์ และสิ่ งพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

801-219

พฤติกรรมและการสื่ อสารในองค์ กร
3(2-2-5)
Organization Behavior and Communication
ศึกษาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับองค์การ การสื่ อสาร กระบวนการการติดต่อสื่ อสารในองค์การ
พฤติกรรมการสื่ อสารของมนุ ษย์ในองค์การ รวมไปถึงพฤติกรรมพื้นฐานต่างๆ ของมนุ ษย์
ในองค์การ เพื่อใช้อธิบายถึงปรากฏการณ์พฤติกรรมและการสื่ อสารของมนุษย์ในองค์การ

801-301

3(2-2-5)
กฎหมายและจริยธรรมสื่ อสารมวลชน
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน เสรี ภาพในการรับรู ้ข่าวสาร
และการแสดงออกทางความคิด เห็น ของสื ่ อ มวลชนเกี ่ย วกับ การพูด การเขีย นตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ การบริ หารและระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมายอาญาว่าด้วยการละเมิด
สิ ทธิ์ ส่ วนบุคคล และอํานาจศาล ความผิดฐานหมิ่นประมาท พระราชบัญญัติอาหารและยา
ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาและกฎหมาย
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง สิ ท ธิ หน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบ และเสรี ภ าพของสื่ อ มวลชนกับ สัง คม
รวมทั้งศึกษากรณี ตวั อย่าง ปัญหาจริ งและภาคปฏิบตั ิ

801-315

3(3-0-6)
การสื่ อสารชุ มชน
Community Communication
ศึกษาลักษณะ รู ปแบบ แนวคิดสําคัญของการสื่ อสารชุ มชนแต่ละประเภท ทั้งสื่ อบุคคล
สื่ อพื้นบ้าน สื่ อประเพณี สื่อพิธีกรรม สื่ อกระจายเสี ยงชุมชน โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น สํารวจ
สถานภาพสื่ อชุม ชน ประสิ ทธิ ภ าพสื่ อชุม ชนในการสร้ างความเข้าใจและตระหนักรู ้
คุณค่าชุมชน แนวทางการใช้และพัฒนาสื่ อชุมชน

3.4 กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
600-103 ทฤษฎีและรู ปแบบการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Communication Theories and Models
ศึกษาทฤษฎีทางการสื่ อสาร ความหมาย ความสําคัญ ประวัติการพัฒนาการ รู ปแบบ
ประเภท บทบาทหน้าที่และระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั ิงานของสื่ อสารมวลชนทุก
ประเภททั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อีกทั้งศึกษาอิทธิ พลของสื่ อมวลชนที่มีต่อ
สังคม โดยมุ่งที่จะให้เข้าใจถึงทฤษฎี และการนําทฤษฎีมาเพื่อใช้ในการอธิบายผลสะท้อน
จากสื่ อมวลชน ที่มีต่อคนในสังคม
600-206

3(2-2-5)
การเขียนภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Written Thai Language and Communication
ศึกษาหลักการเขียน การเลือกถ้อยคํา สํานวน ลีลา เทคนิค รู ปแบบ การลําดับความคิด การ
วางโครงเรื่ อง การเขียนย่อหน้า เพิ่มทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพด้าน
การเขียนบทความ การเขียนข่าว การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ การเขียนเรี ยงความ การ
เขียนสรุ ปความจากการอ่าน และการฟัง การจดบันทึก จดข้อความ การย่อความ สรุ ปความ
การเขียนคําอวยพร การเขียนเอกสารเผยแพร่ ทางธุ รกิจ และการเขียนทางวิชาการ และ
การเขียนทางสื่ อสารมวลชน

600-207

การพูดเพือ่ การสื่ อสารธุรกิจ
3(2-2-5)
Speaking for Business Communication
ศึกษาความหมายของธุรกิจ การใช้ภาษา สํานวน และคําพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่ อสาร
ธุ รกิจตามกาลเทศะบุคคลและเครื่ องมือสื่ อสาร เพื่อนําไปใช้ในการสื่ อสารที่เป็ นประโยชน์
ทางธุรกิจและศึกษาหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสื่ อสาร การร่ างบทพูด เทคนิ คการสัมภาษณ์
และการพูดทางธุรกิจในโอกาสต่าง ๆ

600-209

3(2-2-5)
การประชุ มและการฝึ กอบรม
Conference and Training
ศึ กษาความรู ้ เกี่ ยวกับการประชุ มและฝึ กอบรม ประเภท การสํารวจความต้องการและ
ขั้นตอน เทคนิ ควิธีการ เครื่ องมือที่ จาํ เป็ น การเป็ นผูป้ ระสานงาน การวางแผน และการ
จัดเตรี ยมโครงการ การดําเนิ นงาน การคํานวณค่าใช้จ่ายและการประเมินผลโครงการใน
การประชุมและฝึ กอบรม

601-302

3(3-0-6)
การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสื อติดต่ องาน
Correspondence and Business Letter Writing
ศึกษาหลักการเขียน รู ปแบบ และโครงสร้างของจดหมายธุ รกิจ รายละเอียดที่จาํ เป็ น
เกี่ยวกับการเขียนจดหมายธุ รกิจ การเขียนจดหมายติดต่อระหว่างบริ ษทั ห้างร้าน หรื อ
บุคคลเพื่อติดต่องานด้านธุรกิจ

4. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
9(0-40-9)
403-479 สหกิจศึกษา
Cooperative Education in Political Science
วิชาบังคับก่ อน: 100-244 เตรียมสหกิจศึกษาและต้ องเป็ นนักศึกษาปี 3 ขึน้ ไป
การศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อสถานประกอบการ โดยมี ก ารวางแผนร่ วมกั น ระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบตั ิงานเต็มเวลาเสมือน
เป็ นพนักงานของหน่ วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
ให้ ท าํ หน้า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บ ัติ ง านของนัก ศึ ก ษา มี ก ารกํา หนดลัก ษณะงาน
แผนการปฏิ บ ัติ ง านให้กับ นัก ศึ ก ษา และนัก ศึ ก ษาจะต้อ งจัด การรวบรวมข้อ มู ล การ
วิเคราะห์การบริ หารงานในหน่ วยงาน ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปั ญหาการ
บริ ห ารงานในหน่ ว ยงาน ฯลฯเขี ย นรายงานและผลการปฏิ บตั ิ ง าน พร้ อมทั้งนํา เสนอ
รายงาน อภิปราย สัมมนาผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุ งหน่ วยงานนั้น ๆ ได้ จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารของแต่ละ
องค์การ หน่ วยงาน หรื อสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาค
การศึกษา

