คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง 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 การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่าง ๆ การแจกแจง
ของค่ า ที่ ไ ด้จ ากตัว อย่า งประชากรที่ มี ก ารแจกแจงแบบปกติ การอนุ ม าน
เชิ งสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ การทดสอบสมมติ ฐานเกี่ ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย
อย่างง่าย
3(3-0-6)
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ ปละการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัย ใหม่ ใ ห้เ ข้ากับการดํา เนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาศาสตร์ ทางเคมี ฟิ สิ ก ส์
ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
ของมนุษย์

100-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ 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 การแจกแจงที่สําคัญจากการสุ่ 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
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอร์ ฟแวร์ การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูล
และเครื อข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต การประยุ ก ต์ ใ ช้ง านเวิ ร์ ด องค์ป ระกอบและ
ระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน
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 หลัก การ
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์
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
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติ ไทยในคาบสมุทรอินโดจี นตอนเหนื อ
การรั บอิ ทธิ พลของอารยธรรมอิ นเดี ย รวมทั้งอารยธรรมของชาติ โบราณที่ มี
ส่ วนสร้ างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม
อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา
เป็ นต้นมา จนถึ งการเข้ามาของชนชาติ ตะวันตกและอิ ทธิ พลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึ งปั จจุ บ ัน การวิ เคราะห์ ปั ญหาซึ่ งเกิ ดจากการปรั บ
ตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่ างอารยธรรมตะวันตกและ
อารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิ ดทางด้านการเมือง
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

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 ตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่
มีอิทธิ พลต่อวิวฒ
ั นาการทางศิ ลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ 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 ยงต่ าง 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
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และเข้าใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกาย
และจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทาง
ในการลีลาศ การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มารยาทในการ
ลีลาศ ทักษะเกี่ ยวกับการลีลาศแบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม 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
แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิ ดปั ญหา

รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หาร
จัดการเพื่อนําไปสู่ การมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิ บาล
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษ ย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ใ น
การดําเนิ นชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
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
1(0-2-1)
100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึ ก ษาการใช้ห้ อ งสมุ ด ตลอดจนการดํา เนิ น งานและวิ ธี ใ ช้อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ในห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุ กรมและเชิ งอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
3(3-0-6)
100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการ
คิด อุป สรรคของการคิด การป้ องกัน และแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ งในการคิด

ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณี ศึกษา
การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม เทคนิ คการคิด
วิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ น
สัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
100-166 อาเซียนศึกษา
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 ของธุ รกิจเมืองหาดใหญ่ 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
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกับ ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ องค์ป ระกอบ
และรู ป แบบของความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์
การแสวงหาข้อมู ล และความรู ้ เทคนิ ค การคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ แนวทางการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิ งสร้ างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน แนว
ทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ชีวิตจากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป
ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิ ค
วิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่ วมกิ จกรรม
นันทนาการต่ อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ขอบข่ายของกิ จกรรมกี ฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬา
และนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกี 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
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี 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 ปแบบและลักษณะต่าง ๆ 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 ญ ญาท้ 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

100-245

การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนินชีวิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรมในวิชาชีพ หลักการ
ครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่ อสาร การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ
ในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานในอนาคต

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
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี 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
3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
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 เน้นการถ่ ายเสี 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
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
เพิ่มพูนทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่าง ๆ อันจะเอื้อให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านได้ดีข้ ึน เทคนิคในการเดาความหมายของศัพท์
คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการธุรกิจ วิธีการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
และการตีความ โดยฝึ กอ่านจากบทความตําราหนังสื อพิมพ์
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟั ง พูด อ่ า น เขี ย น ภาษามลายูจ ากคําศัพ ท์ และประโยคเพื่อ การสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 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
วิชาบังคับก่ อน : 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
วิชาบังคับก่อน : 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 ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียน
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
วิชาบังคับก่อน : 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
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
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 วยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ นักศึ กษายังสามารถ
เพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฏหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ ก ษาวิ ว ฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฏี แ ละแนวคิ ด ต่ า งๆทางกฎหมายสกุ ล
กฎหมายที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่างๆ
การใช้กฎหมาย กระยวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย การอุดช่ องของกฎหมาย สิ ทธิ และการใช้สิทธิ ตลอดจนหลักสําคัญ
ในกฏหมายลักษณะต่างๆ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economic
ศึกษาหลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ้ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
การวิ เ คราะห์ ร ายได้ ใ นบัญ ชี ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระชาชาติ การกํา หนดรายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงิ นและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้า
และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
3(3-0-6)
401-101 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปของวิชารั ฐศาสตร์ และการเมือง รั ฐและรู ปแบบของรั ฐ
อํานาจอธิ ปไตย รั ฐบาลและรู ปแบบต่างๆของการปกครอง การปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตยแนวคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนู ญ
กระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่ วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง
วัฒ นธรรมทางการเมื อง ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งประเทศ และรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์
401-102 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองไทยรัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง
สถาบันนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลางส่ วนภูมิภาคและ
ส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื องหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึ งปั จจุ บนั รวมทั้งสิ ทธิ
เสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
401-204 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
Introduction to International Relations
ศึ ก ษาแนวคิ ด ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ โดยเน้น ความสั ม พัน ธ์
ระหว่างแนวการศึกษากับวิวฒั นาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่การ
เกิดระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปั จจุบนั ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อน
และหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น

402-201 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-2-6)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ความสัมพันธ์ กับวิชาสังคมศาสตร์ อื่น ๆ องค์ก ารและกระบวนการ
บริ หารงานทุกขั้นตอน กิจกรรมของรัฐบาลในการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ได้แก่ หน้าที่ทางการบริ หารและการอํานวยการให้กบั ประชาชน
402-202 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
3(3-2-6)
Introduction to Public Policy
ศึ ก ษากระบวนการนโยบายสาธารณะ การก่ อ ตัว ของนโยบายสาธารณะ
ประเภทของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย
3(3-0-6)
402-203 สถิติสําหรับนักสั งคมศาสตร์
Statistics for Social Scientist
ศึ ก ษาแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การใช้ ส ถิ ติ สํ า หรั บ การวิ จ ั ย ทาง
สังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการแปลผลการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
เพื่อการประมวลผล และการสรุ ปผลการวิจยั
402-207 การบริหารระบบราชการไทย
Thai Public Administration System
ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริ หารราชการไทยในเรื่ องแนวความคิด
คุ ณ ค่ า ระบบและวิ ว ฒ
ั นาการ การจัด ส่ ว นราชการไทย ลัก ษณะและ
ความสัมพันธ์ภายในองค์การทางราชการ อิทธิ พลของระบบเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมืองที่มีต่อการบริ หารราชการไทย และปั ญหาการบริ หาร
ราชการไทย
402-208 องค์ การและบริหารงานในภาครัฐ
Public Organizations and Public Administration
ศึ กษาลักษณะขององค์การ การบริ หารงานรวมถึ งอํานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีการดําเนินงานของภาครัฐทั้งส่ วนกลางและ
ส่ วนท้องถิ่นรวมถึงทฤษฏีที่สามารถนํามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการณ์
ในปั จจุบนั

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
402-301 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางรัฐศาสตร์
Reseach Methods in Social Science
วิชาบังคับก่อน: 402-203 สถิติสําหรับนักสั งคมศาสตร์
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทําวิจยั แบบต่างๆโดยเริ่ ม
ตั้ง แต่ ก ารกํา หนดปั ญ หาการวิ จ ัย การทบทวนวรรณกรรม การกํา หนด
วัต ถุ ป ระสงค์ก ารตั้ง สมมติ ฐ านออกแบบงานวิ จ ัย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การ
รวบรวมข้อมูล เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงานผลการวิจยั โดย
เน้นระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ

2.2กลุ่มวิชาเอกบังคับ
401-304 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative laws
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง การบริ การสาธารณะ หลักทัว่ ไปและปั ญหาในการจัด
ระเบียบบริ หารราชการ การจัดระเบียบการบริ หารราชการส่ วนต่างๆของไทยในปั จจุบนั และใน
อนาคต ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมายการควบคุมฝ่ ายปกครอง
ศาลปกครองและคดีปกครอง
402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐแนวใหม่
3(3-0-6)
Human Resourse Management in New Publics
ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคน แบบ
องค์รวม กลยุทธ์ และการวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ กระบวนการบริ หารจัดการกําลังคน ระบบ
ข้อมูลกําลังคน และการวิจยั กําลังคน ระบบข้าราชการและพนักงานของรัฐ
402-300 การบริหารคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance Administration
วิชาบังคับก่อน: 100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
ศึกษาบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ความรู ้เกี่ยวกับสถาบันและระบบการคลัง นโยบาย
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิ น รายรับของรัฐบาล ระบบภาษีอากร รายจ่ายของ
รั ฐบาล กระบวนการงบประมาณ หนี้ สาธารณะและผลกระทบ การใช้นโยบายการคลังกับ
ปัญหาเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาการคลังของประเทศไทยในปัจจุบนั

402-302

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
วิชาบังคับก่อน: 402-202 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ
ศึกษาแนวความคิดและวิธีการกําหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน การนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิ การประเมินผลแผนและนโยบาย รวมถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ โดยศึกษา
นโยบายและแผนงานต่างๆของรัฐบาลไทย

402-303 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
3(3-0-6)
New Administration Techniques
ศึกษาเทคนิ คทางการบริ หารต่ างๆ เช่ น การปรั บปรุ งระบบงาน วิธีการวิเคราะห์ เพื่อให้การ
ทํางานให้ได้มาตรฐานการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม การบริ หารงานโดยมีวตั ถุประสงค์
402-304 สั มมนาการบริหารงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Seminar in Government and Administration
วิชาบังคับก่ อน: ทุกรายวิชาตามหมวดวิชาเฉพาะ
สําหรับนักศึกษาปี 4 เท่านั้น
ศึกษาปั ญหาเฉพาะด้านเกี่ ยวกับการบริ หารงานภาครัฐต่างๆที่ผศู ้ ึกษามีความสนใจเป็ นหัวข้อ
พิเศษ
402-410 การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
ศึกษาถึ งหลักการและทฤษฏี การบริ หารพัฒนา กลวิธีการดําเนิ นการบริ หารพัฒนาให้บรรลุ
เป้ าหมาย ตลอดจนบทบาทและความสําคัญของการบริ หารการพัฒนา และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ
402-411 การอ่ านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
Readings in Public Administration
ศึกษาถึงความคิดและทฤษฏีร่วมสมัยด้านการจัดการภาครัฐ การปฏิรูปภาครัฐ การออกแบบและ
จัดการบริ การสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวตั น์ต่อรู ปแบบของบริ การสาธารณะ
และบทบาทภาครัฐ

402-412 การบริหารรัฐวิสาหกิจ
3(3-0-6)
Public Enterprise Administration
ศึกษาถึงแนวคิด หลักการและเหตุผลที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิ จ การจัดตั้งองค์การ
รัฐวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณูปโภค การกําหนดนโยบายเพื่อดําเนิ น
กิ จการด้านสาธารณุ ปโภค สาธารณู ปการและกิจการผูกขาดตามธรรมชาติ ตลอดถึงเพื่อการหา
รายได้เข้ารัฐ มาตรการในการกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ การปรับเปลี่ยนบทบาทและการแปร
รู ปกิจการรัฐวิสาหกิจ ตลอดถึงรู ปแบบการจัดตั้งองค์การกํากับดูแลกิ จการที่อยู่ในขอบข่ายการ
แปรรู ป
402-417 คุณธรรมจริยธรรมของพลเมือง
3(3-0-6)
Moral of Citizen
ศึกษาความหมายและความสําคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองไทยที่มี
ต่อตนเองประเทศชาติ รวมถึงการเคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
402-305 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชุ มชน
3(3-0-6)
Natural Resourse and Social Management
ศึกษาด้านกลยุทธ์ และเทคนิ คการจัดการด้านนิ เวศวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและ
ท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงกรณี ศึกษาปั ญหาและมาตรการแก้ไขปัญหา
402-306 การบริหารความขัดแย้ งในองค์ กรภาครัฐ
3(3-0-6)
Conflict Management in the Public Sector
อธิ บายถึงความหมาย สาเหตุและผลของความขัดแย้ง แนวคิดและทรรศนะเกี่ ยวกับการขัดแย้ง
ที่มาและกระบวนการของการขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายผูช้ าํ นาญการ วิธีลด
ความขัดแย้งระหว่างฝ่ ายบริ หารกับฝ่ ายชํานาญการ ตลอดจนบทบาทของผูบ้ ริ หารและการบริ หาร
ความขัดแย้งในองค์การ
402-307 การวางแผนและบริหารโครงการภาครัฐ
3(3-0-6)
Planning and Management in the Public Sector
ศึกษาหลักการทัว่ ไปและเทคนิ คการวางแผน รวมถึงกระบวนการบริ หารโครงการภาครัฐในการ
การจัดองค์การ การบริ หารงาน และควบคุมการดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็ จ

402-308 ภาวะผู้นําในการบริหารรัฐกิจ
3(3-0-6)
Leadership in Public Adminisrtation
ศึ ก ษาความมุ่ ง หมายและความต้อ งการเป็ นผูน้ ํา ทฤษฏี ข องความเป็ นผูน้ ํา ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วกับ
พฤติกรรมการเป็ นผูน้ าํ ทฤษฏีการตัดสิ นใจ บุคลิกภาพ คุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ การสร้าง
แรงจูงใจ บทบาทหน้าที่ของความเป็ นผูน้ าํ ความเป็ นผูน้ าํ ในการบริ หารรัฐกิจ ปั ญหาของผูน้ าํ และ
แนวทางการแก้ไข
402-309 มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
Human Relation in Organization
แนวคิด ทฤษฏี แ ละปั จ จัย อันเป็ นพื้นฐานของความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลและคณะ ภาวะผูน้ าํ ความ
รับผิดชอบ การตัดสิ นใจบุคลิกภาพการจูงใจและการประสานงาน
402-413 การพัฒนาบริการสาธารณะขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Public Service Development for Local Authorities
ศึ ก ษาถึ ง ภารกิ จ ความรั บผิด ชอบของอค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น การพัฒ นาบริ ก ารและการ
อํานวยการบริ การสาธารณะ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สาธารณะของประชาชน เทคนิ คการจัดการ
บริ การสาธารณะต่างๆ เช่น สิ่ งแวดล้อม จราจร ชุมชนแออัด สวัสดิการสังคม เป็ นต้น
402-414 โลกาภิวตั น์ และการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Globalization and Public Management
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ระเบียบโลกใหม่ ความผูกพัน
ระหว่างประเทศทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ผลกระทบที่มีต่อการบริ หารการจัดการ
ภาครัฐ ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ทิศทางใหม่ของการบริ หารการจัดการในทศวรรษใหม่
402-415 การจัดการสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Environmental and Natural Resource Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนิ เทศวิทยา และการพัฒนาสมดุลและยัง่ ยืน กลยุทธ์และเทคนิ คการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น กรณี ศึกษาปั ญหาและมาตรการแก้ไข
ปั ญหา

402-416 องค์ การระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Organizations
ศึกษาแนวคิดและวิวฒั นาการของสถาบันและองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นโครงสร้าง หน้าที่
และพฤติ ก รรม รวมถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กับ องค์ก ารระหว่ า งประเทศ เช่ น องค์ก าร
สหประชาชาติ องค์การการค้าโลก และปัญหาต่างๆที่องค์การระหว่างประเทศเข้าไปเกี่ยวข้อง
2.4 กลุ่มวิชาโททางวิชาชีพการปกครองและตํารวจ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ศึกษาหลักทัว่ ไปว่าด้วยพยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผูช้ าํ นาญพิเศษ
ทั้ง ที่ เ ป็ นบทบัญ ญัติ ข องประมวลกฏหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาและประมวลกฏหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่ง
401-428 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law I
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ได้แก่ บทนิ ยามการใช้
กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดชอบทางอาญา การพยายามจะ
กระทําความผิด ตัวการและผูส้ นับสนุน
401-429 กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
วิชาบังคับก่อน: 401-428 กฎหมายอาญา 1
ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาภาค 2-3 ลักษณะความผิด ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลง
ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
เกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสี ยง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และลหุโทษ
401-430 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure I
ศึกษาหลักทัว่ ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา อํานาจของพนักงานสอบสวนและศาล หมายเรี ยก
และหมายอาญา การจับ การขัง จําคุก ค้น ปล่อยชัว่ คราว การสอบสวน การชันสู ตร พลิกศพ การ
ฟ้ องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 และภาค
2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค3

401-431 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Law of Criminal Procedure II
วิชาบังคับก่ อน: 401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
ศึกษาถึ งกระบวนการดําเนิ นคดี อาญา(ต่อ)ให้ทราบถึ งการอุทธรณ์ และฏีกา การบังคับตามคํา
พิพากษา และค่าธรรมเนี ยม กรอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7
2.5 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
402-479 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Cooperative Education in Political Science
วิชาบังคับก่อน: 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
ต้องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไปเท่านั้น
การศึกษาที่เน้นการปฏิบตั ิงานจริ งทางด้านรัฐศาสตร์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อสถานประกอบการ
โดยมีการวางแผนร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาต้องเข้าไปปฏิบตั ิงาน
เต็มเวลาเสมือนเป็ นพนักงานของหน่ วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึ กษาที่สถานประกอบการมอบหมายให้
ทําหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา มีการกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั นักศึกษา และนักศึกษาจะต้องจัดการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การเมืองการบริ หารงานในองค์การ
ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปั ญหาทางการเมืองการปกครอง และการบริ หารองค์กร การเขียน
รายงานและผลการปฏิ บ ัติ ง าน พร้ อ มทั้ง นํา เสนอรายงาน อภิ ป ราย สัม มนาผลการปฏิ บ ัติ ง านดัง กล่ า ว
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งหน่วยงานนั้นๆได้ จะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หาร
ของแต่ละองค์การ หน่วยงาน หรื อสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
402-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0-40-0)
Cooperative Education internship 1
ศึกษาการทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการประสานงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานต่าง
ๆ ที่จะสามารถรับนักศึกษาภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตามและประมวลผล

