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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
รวมทัง้ส้ิน 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 

2.6.3 ค่าใช้จ่ายต่อหวัต่อปี 62,500 บาท 
 
2.7  ระบบการศึกษา 

           แบบชัน้เรยีน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
  แบบทางไกลผ่านอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

อื่นๆ (เรยีนแบบออนไลน์) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ

มหาวทิยาลยัสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สู่การศกึษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวทิยาลยัเรยีงหลกัเกณฑ์
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาเขา้สู่การศกึษาในระบบ พ.ศ. 2545 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1  หลกัสตูร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร   132 หน่วยกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร   132 หน่วยกติ  
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    33 หน่วยกิต  

    1. ใหเ้รยีนแต่ละกลุ่มวชิาตามทีก่ าหนด จ านวน 18 หน่วยกติ ดงันี้  
- กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 3  หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์  3 หน่วยกติ 
- กลุ่มวชิาพลศกึษา สุขศกึษา และสุนทรยีศาสตร ์3  หน่วยกติ 

   2. เลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาต่างๆ ไดอ้กีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกติ  
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                         93  หน่วยกิต  
 กลุ่มวชิาแกน          48   หน่วยกติ 
 กลุ่มวชิาชพีเลอืก           45  หน่วยกติ 

(1) เลอืกกลุ่มวชิาชพีเลอืกของหลกัสตูรทัง้หมด     45  หน่วยกติ หรอื 
(2) เลอืกกลุ่มวชิาชพีเลอืกของหลกัสตูร          30 หน่วยกติ และ 
เลอืกกลุ่มวชิาแกนหรอืวชิาเลอืกในหลกัสตูรอื่นๆ  
ของคณะต่างๆ ในมหาวทิยาลยัสยามอกี          15 หน่วยกติ 

         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6       หน่วยกิต  
  
 
 3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร  

1) การก าหนดรหสัประจ าวชิาในหลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ มดีงันี้ 
1. ก าหนดรหสัไว ้6 ตวั  
2. ตวัเลข  3  ตวัแรก  หมายถงึ  กลุ่มวชิา 
3. ตวัเลข  3  ตวัหลงั หมายถงึ เลขก ากบัรายวชิา 

 101-1xx หมายถงึ   กลุ่มวชิา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 101-2xx หมายถงึ   กลุ่มวชิา ภาษาและการสื่อสาร 
 101-3xx หมายถงึ   กลุ่มวชิา วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  
 101-4xx หมายถงึ   กลุ่มวชิา พลศกึษา สุขศกึษา และสุนทรยีศาสตร ์
 167-10x หมายถงึ   กลุ่มวชิาแกนชัน้ปีที1่ 
 167-20x หมายถงึ   กลุ่มวชิาแกนชัน้ปีที2่ 
 167-21x หมายถงึ   กลุ่มวชิาแกนชัน้ปีที2่ 
 167-30x หมายถงึ   กลุ่มวชิาแกนชัน้ปีที3่ 
 167-21x หมายถงึ   กลุ่มวชิาเลอืกชัน้ปีที2่ 
 167-31x หมายถงึ   กลุ่มวชิาเลอืกชัน้ปีที3่ 
 167-32x หมายถงึ   กลุ่มวชิาเลอืกชัน้ปีที3่ 
 167-33x หมายถงึ   กลุ่มวชิาเลอืกชัน้ปีที3่ 
 167-41x หมายถงึ   กลุ่มวชิาเลอืกชัน้ปีที4่ 
 167-49x หมายถงึ   กลุ่มวชิาคน้ควา้อสิระและสหกจิศกึษา 
 

2) รายวชิาตามโครงสรา้งหลกัสตูร มดีงันี้ 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   33   หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ 18 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์ห้เลือกเรียนรายวิชาใดกไ็ด้ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 3 
หน่วยกิตดงัน้ี 

 101-101 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
 101-102 ความเป็นพลเมอืงในสงัคมไทยและสงัคมโลก   3(2-2-5) 
   (Civic Literacy in Thai Global Context) 
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลกิภาพ    3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality For Leadership) 
101-104 การบรหิารการเงนิอยา่งชาญฉลาด    3(3-0-6) 
   (Smart Money Management) 

 101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม   3(2-2-5) 
   (Community Explorer and Service Learning) 
 101-106 กฎหมายและการเมอืงใกลต้วั     3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 
 101-107 ปรชัญาและศาสนากบัการครองชวีติ    3(3-0-6) 
   (Philosophy, Religions and Life Style) 
 101-108 หลกัตรรกศาสตรแ์ละทกัษะการคดิเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 3(2-2-5) 
   (Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning) 
 101-109 มนุษยสมัพนัธแ์ละการพฒันาบุคลกิภาพ    3(3-0-6) 
   (Human Relations and Personality Development) 
 101-110 จติวทิยาในชวีติประจ าวนั     3(3-0-6) 
   (Psychology in Daily Life) 
 101-111 อาเซยีนในโลกยคุใหม่      3(3-0-6) 
   (ASEAN in the Modern World) 
 101-112 อารยธรรมศกึษา      3(3-0-6) 
   (Civilization Studies) 
 101-113 ทกัษะการศกึษา       3(2-2-5) 
   (Study Skills) 
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 101-114 จติวทิยาทัว่ไป       3(3-0-6) 
   (General Psychology) 
 101-115 สงัคมวทิยาเบือ้งตน้      3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116 หลกัเศรษฐศาสตร ์      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics) 

 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร ให้เลือกเรียนรายวิชาใดกไ็ด้ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 9 หน่วย

กิต ดงัน้ี 
101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication)  
 101-202 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ     3(2-2-5) 
   (Thai Language for Presentation) 
 101-204 ภาษาองักฤษในชวีติประจาวนั     3(2-2-5) 
   (Daily Life English) 
 101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาทางวชิาการ    3(2-2-5) 
   (English for Academic Study) 
 101-206 ภาษาองักฤษเพื่อการนาเสนอแบบมอือาชพี   3(2-2-5) 
   (English for Professional Presentation) 
 101-207 ภาษาองักฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน   3(2-2-5) 
   (English for Proficiency Test) 
 101-208 การเขยีนโคด้คอมพวิเตอรส์าหรบัทุกคน    3(2-2-5) 
   (Computer Coding for Everyone) 
 101-209 ภาษาจนี 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
 101-210 ภาษาจนี 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 
 101-211 ภาษาญี่ปุน่ 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุน่ 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213 ภาษาเกาหล ี1 (Korean 1)     3(2-2-5) 
 101-214 ภาษาเกาหล ี2 (Korean 2)     3(2-2-5) 
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ให้เลือกเรียนรายวิชาใดกไ็ด้ในกลุ่มวิชาอย่างน้อย 3 
หน่วยกิต ดงัน้ี 
 101-301    ทกัษะดจิทิลัส าหรบัศตวรรษที ่21             3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century) 
 101-301 ทกัษะดจิทิลัสาหรบัศตวรรษที ่21    3(2-2-5) 
   (Digital Literacy for 21ST Century) 
 101-302 วทิยาการขอ้มลูและจนิตภาพ     3(2-2-5) 
   (Data Science and Visualization) 
 101-303 เทคโนโลยสีเีขยีวเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื    3(3-0-6) 
   (Green Technology for Sustainable Development) 
 101-304 ตรรกะและการออกแบบความคดิเพื่อสรา้งนวตักรรมและธุรกจิใหม่ 3(3-0-6) 
   (Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up) 
 101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิง่สาหรบัทุกคน    3(2-2-5) 
   (Internet of Thing for Everyone) 
 101-306 หอ้งทดลองทีม่ชีวีติเพื่อความยัง่ยนื    3(2-2-5) 
   (Living Lab for Campus Sustainability) 
 101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ      3(2-2-5) 
   (Information Technology) 
 101-308 คอมพวิเตอรส์าหรบัการศกึษาและการทางาน   3(2-2-5) 
   (Computer for Studies and Work) 
 101-309 ชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม      3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 
 101-310 อาหารเพื่อสุขภาพทีด่ ี      3(3-0-6) 
   (Healthy Diet) 
 101-311 เคมใีนชวีติประจาวนั      3(3-0-6) 
   (Chemistry in Daily Life) 
 101-312 คณติศาสตรใ์นชวีติประจาวนั     3(3-0-6) 
   (Mathematics in Daily Life) 
 101-313 สถติใินชวีติประจาวนั      3(3-0-6) 
   (Statistics in Daily life) 
 101-314 คณติศาสตรใ์นอารยธรรม     3(3-0-6) 
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   (Mathematics in Civilization) 
 101-315 สถติแิละความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
   (Statistics and Probability) 
    

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา สขุศึกษา และสนุทรียศาสตร ์ให้เลือกเรียนรายวิชาใดกไ็ด้ในกลุ่มวิชา
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต ดงัน้ี 
 101-401 ชวีติ สุขภาวะ และการออกกาลงักาย    3(2-2-5) 
   (Life, Well-Being and Sports) 
 101-402 ศลิปะและดนตรเีพื่อสุนทรยีภาพแห่งชวีติ    3(3-0-6) 
   (Art and Music Appreciation) 
 101-403 นิยมไทยและอศัจรรยใ์นสยาม     3(3-0-6) 
   (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
 101-404 การตามหาและออกแบบความฝนั    3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 
 101-405 โยคะ สมาธ ิและศลิปะการดาเนินชวีติ    3(2-2-5) 
   (Yoga, Meditation and Art of Living) 
 101-406 การถ่ายภาพเชงิสรา้งสรรค์     3(2-2-5) 
   (Creative Photography) 

              
2. และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อย่างน้อย  15  หน่วยกิตโดยไม่ซ า้กบัรายวิชาท่ี

นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    93  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  ( 48 หน่วยกิต) หน่วยกติ (บรรยาย–ปฏบิตั–ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
 ก าหนดใหเ้รยีนรายวชิาต่อไปน้ี 
  
167-101 หลกัรฐัศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Principle of Political Science)  

167-102 ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Public Administration Theory)   

167-103 ทฤษฎคีวามสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
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 (International Relation Theory)  

167-104 ทฤษฎกีารเมอืง ปรชัญาการเมอืง และอุดมการณ์ทางการเมอืง 3(3-0-6) 

 (Political Theory, Philosophy and Ideology)  

167-201 รฐัและการบรหิารการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
( 
 

3(3-0-6) 

 (State and Sustainable Development Administration)  

167-202 การเมอืงการปกครองของไทย 3(3-0-6) 

 (Thai Government and Politics)  

167-203 การเมอืงและการจดัการรฐักจิภาคพลเมอืงในศตวรรษที ่21 3(3-0-6) 

 (Civil Politics and Civil Public Management in 21st Century)  

167-204 การจดัการรฐักจิและรฐัวสิาหกจิของไทย 
 

3(3-0-6) 

 (Thai Public Management and State Enterprise)   

167-205 หลกัการปกครองทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 

 (Principles of Local Government)  

167-206 การสื่อสารทางการเมอืงในบรบิทโลกาภวิตัน์และระบบสารสนเทศสมยัใหม่ 
 

3(3-0-6) 

 (Political Communication in Globalization and Modern Information 
Technology System) 

 

167-207 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 
 

3(3-0-6) 

 (Organization and Modern Management)  

167-208 นโยบายสาธารณะและการจดัการเชงิกลยทุธ์ 
 

3(3-0-6) 

 (Public Policy and Strategic Management)  

167-209 การจดัการรฐับาลดจิทิลั 3(3-0-6) 

 (Digital Government Management)  

167-210 กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 

 (Public Law and Administrative Law)  

167-301 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัศาสตร์ 3(3-0-6) 

 (Statistics and Research Methodology in Political Science)  
167-302 การเมอืง การจดัการภาครฐั และ เศรษฐกจิระหว่างประเทศปรทิรรศน์ 3(3-0-6) 
 (Politics, Public Management and International Economic Review)  
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      กลุ่มวิชาชีพเลือก   (45  หน่วยกิต)                    หน่วยกติ (บรรยาย–ปฏบิตั–ิศกึษาดว้ยตนเอง) 
ใหเ้รยีนจากรายวชิาต่อไปนี้ 3 หน่วยกติ 
167-211 การเมอืงเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Politics) 

 
 

 
และใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาดงัต่อไปนี้จ านวน 42 หน่วยกติ 
167-310 การเมอืงการปกครองเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 Southeast Politics  
167-311 การเมอืงการปกครองประเทศมหาอ านาจ 3(3-0-6) 
 Great Power Politics  
167-312 การเมอืงการปกครองประเทศก าลงัพฒันาเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 
 Developing Country Politics 

 
 

167-313 สทิธมินุษยชน 3(3-0-6) 
 Human Rights  
167-314 กระบวนการทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย 3(3-0-6) 
 (Democratic Political Process)  
167-315 การจดัการความขดัแยง้ในสงัคมไทย 3(3-0-6) 
 (Conflict Management in Thai Society)  
167-316 รฐัและอ านาจรฐัในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 3(3-0-6) 
 (State and Power in Public Administration)  
167-317 หลกัการบรหิารราชการแผ่นดนิของไทย 3(3-0-6) 
 (Principle of Thai Public Administration)  
167-318 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)  
167-319 
 

ทุนมนุษยใ์นศตวรรษที ่21 และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 3(3-0-6) 
  (Human Capital in 21 Century and Sustainable Development)  

167-320 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รภาครฐัของไทย 3(3-0-6) 
  (Human Resource Development in Thai Public Organization)  

167-321 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการทรพัยากรมนุษยภ์าครฐั 3(3-0-6) 
  (Information Technology and Public Human Resource Management )  
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167-322 ภาวะผูน้ าและวฒันธรรมองคก์าร 3(3-0-6) 
  (Leadership and Organization Culture)  

167-323 ธรรมาภบิาลและจรยิธรรมบุคลากรภาครฐั 3(3-0-6) 

 (Good Governance and Public Officer Ethics)  
167-324 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รรฐัวสิาหกจิ 3(3-0-6) 

 (Human Resource Development in State Enterprise)  
167-325 แรงงานสมัพนัธแ์ละแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ 3(3-0-6) 

 (Labor Relation and State Enterprise Labor Relation)  

167-326 
 

สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษยภ์าครฐัวสิาหกจิ 3(3-0-6) 
  (Seminar on Human Resource Management in State Enterprise)  

167-327 
 

การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 
  (Human Resource Management in Local Government )  

167-328 การปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทย 3(3-0-6) 
 (Thai Local Government)  
167-329 การพฒันาชุมชนทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนืตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 
 (Sustainable Local Community Development According to Self-

Sufficiency Economy) 
 

167-330 
 

การกระจายอ านาจเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 3(3-0-6) 
  (Decentralization for Sustainable Local Development))  
 
 

167-331 ประมวลกฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป* 3(3-0-6) 
 (Criminal Law 1)  
167-332 ประมวลกฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ* 3(3-0-6) 

 (Criminal Law 2)  

167-333 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา1* 3(3-0-6) 

 (Law of Criminal Procedure 1)  

167-334 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา2* 3(3-0-6) 

 (Law of Criminal Procedure 2)  

167-410 การบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 

 
 

(Comparative State Enterprise Management)  
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167-411 การพฒันาสมรรถนะนกัปกครองสมยัใหม่ 3(3-0-6) 
 (Competency Development of Modern Government Officer)  
167-412 การจดัการการคลงัทอ้งถิน่ 3(3-0-6) 

 (Local Finance Management)  

167-413 การพฒันาสมรรถนะนกัปกครองทอ้งถิน่สมยัใหม่ 3(3-0-6) 

 (Competency Development of Modern Local Government Officer)  

167-414 การจดัการมหานครเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Metropolitan Management)  
167-415 กฎหมายลกัษณะพยาน* 3(3-0-6) 

 (Law of Evidence)  

167-416 การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา 3(3-0-6) 

 (Investigation and Inquiry of Criminal Case)  

167-417 ทหารกบัการพฒันาประเทศ 3(3-0-6) 
 (Military and State Development)  
167-418 การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นกองทพั 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management in the Army)  
167-490 เตรยีมสหกจิศกึษา 1(1-0-2) 

 (Co-operative Education Preparation)  

167-491 สหกจิศกึษา  5(0-30-0) 

 (Co-operative Education)  

167-492 การคน้ควา้อสิระ 3(3-0-6) 

 (Independent Study)  

 
หมายเหต ุ   

หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
นักศกึษาจะต้องเลอืกเรยีนรายวชิาใดๆ  ที่เปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยัสยามไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
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3.1.4  แผนการศึกษา  
แผนการศึกษา 

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑิต  
หลกัสตูรการปกครอง หลกัสตูร 4 ปี (ภาคปกติ) 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาองักฤษเพื่อการปรบัพืน้ (ไมน่บัหน่วยกติ) - 

101-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 

101-201 หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 

101-204 ทกัษะดจิทิลัส าหรบัศตวรรษที ่21 3 

167-101 หลกัรฐัศาสตร ์ 3 

167-102 ทฤษฎรีฐัประศาสนศาสตร ์ 3 

101-204 ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั 3 

รวม 18 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-401 ชวีติ สุขภาวะและการออกก าลงักาย 3 
101-XXX วชิาเลอืกหมวดศกึษาทัว่ไป 3  

101-XXX วชิาเลอืกหมวดศกึษาทัว่ไป 3  

101-XXX วชิาเลอืกหมวดศกึษาทัว่ไป 3  

101-XXX วชิาเลอืกหมวดศกึษาทัว่ไป 3  

167-103 ทฤษฎคีวามสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 3  

167-104 ทฤษฎกีารเมอืง ปรชัญาการเมอืง และ อุดมการณ์ทาง
การเมอืง 

3  

รวม 21 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
101-205 ภาษาองักฤษเพื่อการศกึษาทางวชิาการ 3  

101-XXX วชิาเลอืกหมวดศกึษาทัว่ไป 3  
167-201 รฐัและการบรหิารการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 3 
167-202 การเมอืงการปกครองของไทย 3 
167-203 การเมอืงและการจดัการรฐักจิภาคพลเมอืงในศตวรรษที ่21  3 

167-204 การจดัการรฐักจิและรฐัวสิาหกจิของไทย 3  
รวม 18 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
167-205 หลกัการปกครองทอ้งถิน่ 3 

167-206 การสื่อสารทางการเมอืงในบรบิทโลกาภวิตัน์และระบบ
สารสนเทศสมยัใหม่ 

3  

167-207 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 3  

167-208 นโยบายสาธารณะและการจดัการเชงิกลยทุธ์ 3 
167-209 การจดัการรฐับาลดจิทิลั 3 
167-210 กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง 3 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 1 3 

รวม 21 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 2 3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 3 3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 4 3 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 5 3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 6 3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 7 3 
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รวม 18 

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
167-301 สถติแิละระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัศาสตร ์ 3 
167-302 การเมอืง การจดัการภาครฐั และ เศรษฐกจิระหว่างประเทศ

ปรทิรรศน์ 
3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 8 3 

167-XXX วชิาชพีเลอืก 9 3  
167-XXX วชิาชพีเลอืก 10  3  
167-XXX วชิาชพีเลอืก 11 3  
167-490 เตรยีมสหกจิศกึษา (เฉพาะนกัศกึษาทีเ่ลอืกสหกจิศกึษา) 1 

รวม 18 หรือ 19 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
167-491 สหกจิศกึษา* 5 

 หรอืฝึกงาน (ไมม่หีน่วยกติ) 0 
รวม 0 หรือ 5 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 12 3 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 13 3 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 14 (เฉพาะนกัศกึษาทีเ่ลอืกฝึกงาน) 3 
167-XXX วชิาชพีเลอืก 15 (เฉพาะนกัศกึษาทีเ่ลอืกฝึกงาน) 3 
167-XXX เลอืกเสร ี 3 
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167-XXX เลอืกเสร ี 3 
                               รวม 18 หรือ 12 

 
หมายเหตุ 

1. ส าหรบันกัศกึษาทีเ่ลอืกเรยีนวชิาสหกจิศกึษาตอ้งลงทะเบยีนดงันี้ 
1.1 167-490 เตรยีมสหกจิศกึษา จ านวน 1 หน่วยกติ 
1.2 167-491 สหกจิศกึษา จ านวน 5 หน่วยกติ 

2. กรณนีกัศกึษาไมเ่ลอืกเรยีนวชิาสหกจิศกึษา ตอ้งลงทะเบยีนดงันี้ 
2.1 ตอ้งฝึกงานจ านวน 160 ชัว่โมง 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
                3.1.5.1 หมวดศกึษาทัว่ไป (33 หน่วยกติ) 

          กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์   
 
*101-101   หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน      3(3-0-6) 

(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 
  หลกัการแนวคดิและความส าคญัของปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทนัทางการเงนิ ความเชื่อมโยงระหว่างปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืและเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื การด ารงชวีติในสงัคมร่วมสมยัด้วยการน้อมน าปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืโดยมกีารเรยีนรูจ้ากโครงงานหรอืกรณศีกึษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable development 
(SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with SEP for 
sustainable development from project-based learning or case study 

 
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสงัคมโลก       3(3-0-6) 

   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
   สภาพการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเดน็
ปญัหารว่มสมยัในสงัคมโลก ประเทศไทยในสงัคมโลก ความหลากหลายทางวฒันธรรมและกระบวนการทาง
ความคดิที่เป็นสากล ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  การรู้หน้าที่ของพลเมอืงและรบัผดิชอบต่อสงัคมในการ
ต่อต้านการทุจรติ ความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นพลเมอืงกบัสถานะการพฒันาของประเทศ บทบาทและ
หน้าทีข่องบุคคลในฐานะพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of countries; 
contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural diversity and global 
mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility against corruption; 
relationship between citizenship and developmental status of a country; roles and duties of individual 
as a Thai and global citizen 
 
**101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพ่ือความเป็นผูน้ า       3(2-2-5) 

   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
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 การวเิคราะห์ตนเอง การรู้จกัตนเอง การก าหนดเป้าหมายในชวีติ การเสรมิสรา้งการเห็น
คุณค่าในตนเอง การพฒันาบุคลกิภาพ การเสรมิสรา้งความมัน่ใจในการอยู่ในสงัคม การพฒันาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะน าตนเองเพื่อความประทบัใจแรกพบต่อผูอ้ื่น การพฒันาภาวะผูน้ า ทกัษะมนุษยสมัพนัธ ์
การท างานเป็นทมี   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem improvement; 
personality development; self-confidence improvement in public; public speaking development; self-
introduction for first impression; leadership development; human relation skills; team working 

 
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด                  3(3-0-6)  

           (Smart Money Management) 
  การเงนิกบัชวีติประจ าวนั สทิธแิละหน้าที ่เป้าหมายการเงนิ การบรหิารการเงนิส่วนบุคคล 

นวตักรรมทางการเงนิ การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกนัภยั สนิเชื่อเงนิกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผูป้ระกอบการ การบรหิารพอรต์การลงทุน การเตรยีมตวัก่อนเกษยีณ และอสิรภาพทางการเงนิ 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial management; 
financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax planning; 
entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement and financial 
independence 

 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม          3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวถิชุีมชน การวเิคราะหชุ์มชนเพื่อคน้หาประเดน็ปญัหาและแนวทางการ
พฒันาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผู้เรยีนและสมาชกิชุมชน เทคนิคและการเสรมิ
ทกัษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมสี่วนร่วม ทกัษะการใช้ชวีติและทกัษะด้านสงัคม การสื่อสาร การ
เรยีนรูผ้่านกจิกรรมบรกิาร การพฒันาและการขบัเคลื่อนโครงการเพื่อการพฒันาและกจิกรรมบรกิารชุมชน 
การเตรยีมความพรอ้มสู่การเป็นนักวจิยัและนักพฒันาชุมชนเพื่อรองรบัภารกจิการพฒันาชุมชนทุกมติอิย่าง
ยัง่ยนืในศตวรรษที ่21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners and 
community members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements, 
community participation, social and life skills, communication; service learning; project development 
and implementation for community development and services; preparation for becoming community 
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researcher and developer in variety dimensions of sustainable community development in the 21ST 
century 

  
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตวั         3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรฐัธรรมนูญและการเมอืงเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตวัที่เกี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนั 
อาท ิกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สทิธมินุษยชน กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา กฎหมายภาษอีากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปจัจบุนัของสงัคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law, 
Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current 
social situations 
 
101-107 ปรชัญาและศาสนากบัการครองชีวิต        3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรชัญา ค าสอนของศาสนาต่างๆและความส าคัญของศาสนากับการด าเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลกัศาสนา หลกัธรรมในการด ารงชีวติ ความส าคญัของศีล สมาธิ 
ปญัญา การพฒันาตนและการแก้ปญัหาชวีติโดยใช้หลกัค าสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสรา้ง
ความส าเรจ็ในการท างานและการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นอย่างสนัต ิ

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings 
and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and 
wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings; application for 
successful working and peaceful living with others 

 
101-108   หลกัตรรกศาสตรแ์ละทกัษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต     3(2-2-5) 

(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   
  หลกัตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลอืกใชท้กัษะการคดิชนิดต่างๆในการแกป้ญัหาทีแ่ตกต่างกนั การคดิวเิคราะห ์การคดิเปรยีบเทยีบ การคดิ
สงัเคราะห ์การคดิวพิากษ์ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การคดิประยุกต์ การคดิเชงิมโนทศัน์ การคดิเชงิกล
ยทุธ ์การคดิแกป้ญัหา การคดิบรูณาการ การคดิสรา้งสรรค ์การคดิอนาคต และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะ
การเขา้ถงึแหล่งความรูเ้พื่อการพฒันาตนเองตลอดชวีติ 
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  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; 
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; 
conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative thinking; 
future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong self - 
development   
 
*101-109 มนุษยสมัพนัธแ์ละการพฒันาบคุลิกภาพ       3(3-0-6) 

(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสงัคม การปรบัตวัให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในสงัคม ทฤษฎทีางบุคลกิภาพ พฒันาการทาง
บุคลกิภาพของบุคคลเพื่อการปรบัตวัทางสงัคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผูน้ า การฝึกพฤตกิรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสงัคม การสรา้งความประทบัใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการท าผม
เพื่อส่งเสรมิบุคลกิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ การพฒันาทกัษะการพดูดว้ยการออกเสยีงทีช่ดัเจนและ
ใชภ้าษาทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal relationship 
between individual and various groups in society; appropriate adjustment to circumstances in society; 
theories of personality; individual personality development for social adjustment; individual 
differences; leadership; appropriate behavioral practice and social manners; how to create first 
impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality and fit circumstances; speech 
improvement through correct pronunciation and proper use of language to fit circumstances 
 
*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวนั           3(3-0-6) 
  (Psychology in Daily Life) 
  แนวคดิทางจติวทิยาและการประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั พฒันาการมนุษย ์บุคลกิภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเขา้ใจตนเองและผู้อื่น การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การเรยีนรู้
และการรบัรู ้การจงูใจ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การจดัการความเครยีด สุขภาพจติและการปรบัตวั  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; personality 
and individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; learning and 
perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and adjustment 
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*101-111  อาเซียนในโลกยคุใหม่           3(3-0-6) 
  (ASEAN in the Modern World) 
  การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ของเอเชียที่มแีนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศที่มอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิระดบัสูง และมศีกัยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมเิศรษฐกจิของ
โลก ความท้าทายของเอเชยีและอาเซยีนในการปรบัตวัและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก 
พฒันาการของอาเซยีนและประชาคมอาเซยีน ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมวฒันธรรม บทบาทของ
อาเซยีนและประเทศไทยในเวทโีลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and ASEAN 
countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and 
ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and 
Thailand in global stages  
 
*101-112  อารยธรรมศึกษา            3(3-0-6) 
  (Civilization Studies) 
  อารยธรรมทีส่ าคญั ทัง้อารยธรรมตะวนัตกและตะวนัออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมปิญัญาให้กบัโลกในยุคปจัจุบนั ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมหิลงัทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละมรดกทางวฒันธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซยีน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern age; 
hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts in each 
era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in ASEAN  
 
*101-113   ทกัษะการศึกษา            3(2-2-5) 

 (Study Skills) 
 คุณค่าของการศกึษา วธิกีารศกึษาใหส้มัฤทธิผ์ลในระดบัอุดมศกึษา ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบั

การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 การใชห้อ้งสมดุและเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์การคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ ความคดิสรา้งสรรค ์การท างานเป็นทมี จติสาธารณะ การบรหิารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  necessary 
learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; 
critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 
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101-114  จิตวิทยาทัว่ไป          3(3-0-6) 
  (General Psychology) 
  แนวทางการศกึษาและความเป็นมาของจติวทิยา ความหมายของพฤตกิรรม เป้าหมายของ
วชิาจติวทิยาและคุณค่าในทางปฏบิตั ิ การสมัผสัและการรบัรู ้ แรงจงูใจ การเรยีนรู ้ บุคลกิภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พฒันาการของแต่ละช่วงวยั สตปิญัญาและการวดั ความผดิปกตทิางจติและ
การพฒันาสุขภาพจติ การเขา้ใจและการพฒันาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of the 
subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; personalities and 
individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences and measurement; 
psychological disorders; mental health development; self understanding and development 
 
101-115  สงัคมวิทยาเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  (Introduction to Sociology) 
  อทิธพิลของสิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีม่ต่ีอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสงัคม 
อทิธพิลของกลุ่มต่อพฤตกิรรมของบุคคล โครงสรา้งของกลุ่ม และความเป็นผูน้ า เจตคตใินการท างาน มนุษย
สมัพนัธท์ีด่ ีความส าคญัและววิฒันาการของสถาบนัต่าง ๆ โดยเทยีบล าดบั ความเจรญิทางเทคโนโลย ีและ
ความเปลีย่นแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in society; 
influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes towards working; 
good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking; technology progress 
and population change 
 
101-116  หลกัเศรษฐศาสตร ์       3(3-0-6) 
  (Principle of Economics) 
  หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตรท์ีว่่าดว้ยมูลค่า ราคาและการจดัสรรทรพัยากร พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค แนวความคดิเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎกีารเลอืก กฎการลดของสนิคา้ ภายใต้ทฤษฎตี้นทุนและ
ปจัจยัต่าง ๆ ทีก่ าหนดอุปทานของสนิคา้และบรกิารของปจัจยัการผลติในตลาดทีม่กีารแข่งขนัอย่างสมบูรณ์
และไมส่มบรูณ์ ปจัจยัการผลติและการก าหนดปจัจยัการผลติ โดยยอ่ในส่วนของตน้ทุนเชงิเปรยีบเทยีบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource management; 
consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction rules under the 
theory of cost and other factors determining demand and supply of products and services of product 
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factors in the complete and incomplete competitive market; production factors and determination of 
production factors by shortening in terms of comparative cost 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
*101-201   ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร             3(2-2-5) 

(Thai Language for Communication) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟงัจบัใจความ หลกัการใช้ภาษา

ในการพดูใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเหมาะสมกบักาลเทศะ การอ่านจบัใจความ สรุปความ และวเิคราะหส์ารที่
อ่าน หลกัการใชภ้าษาในการเขยีนในรปูแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 
principles of writing in various forms 

 
*101-202   ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ           3(2-2-5) 

(Thai Language for Presentation) 
การใชภ้าษาไทยน าเสนอขอ้มลูในสถานการณ์ต่างๆ  อาท ิการน าเสนอขอ้มลูทางวชิาการ 

การน าเสนอขอ้มลูทางธุรกจิ การแสดงความคดิเหน็ วเิคราะหแ์ละวจิารณ์ การน าเสนอขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 
การเลอืกใชช้่องทางการสื่อสารอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและการท างาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation reliable 
information by using the right and effective communication channel for learning and work 
 
**101-204   ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั             3(2-2-5) 
  (Daily Life English) 
  ค าศพัท ์ส านวน และ โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และ ทกัษะในการสื่อสาร โดยเน้นทีห่วัขอ้ใน
ชวีติประจ าวนั ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปจัจบุนั 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหต ุ: นกัศกึษาทีไ่ดค้ะแนนสงูกว่าเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนด ใหย้กเวน้การลงทะเบยีนเรยีน
รายวชิา   101-204  ภาษาองักฤษในชวีติประจ าวนั (Daily Life English) และใหไ้ดเ้กรด A ในรายวชิา       
ดงักล่าว  


