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4. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการจัดการศึกษาทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรเริ่มเปนที่แพรหลายและ
ไดรับความสนใจจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว
มหาวิทยาลัยเกริกเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งที่ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐศาสตร คณะศิลปศาสตร โดยไดเริ่มดําเนินการจั ดการเรียนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ.2544 จนถึง
ปจจุบันเปนเวลา 6 ป ผลิตบัณฑิตทางดานรัฐศาสตรมาแลว 2 รุน โดยผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากทบวงมหาวิ ท ยาลั ย และได รั บ การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ในป พ.ศ. 2547
สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร ได เ ล็ ง เห็ น ว า จากสภาวการณ ใ นป จ จุ บั น กระแสโลกาภิ วั ตน
(Globalization) และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนวทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการพัฒนาแบบเกาอาจ
ไมสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
ปจจัยดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงตอการศึกษาซึ่งถือไดวามีหลักสูตรเปนตัวกําหนดทิศทางและเปน
หั ว ใจสํ า คั ญ ของการศึ ก ษา สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร จึ ง ได จั ด การสั ม มนาคณาจารย ผู ส อนในส าขาวิ ช า
รัฐศาสตร บัณฑิต และนักศึกษาปจจุบัน เพื่อระดมความคิดเห็น ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร (พ.ศ.2544) และประเมินทิศทางของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรที่พึงปรารถนา
สําหรับอนาคต ซึ่งผลจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นดัง กลาวไดสะท อนให เห็นถึง ขอจํากัดของ

หลักสูตรเดิมอยูในบางประการ อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมที่มีพลวัตรสูง บทบาทของการเมืองภาคประชาชน และการรับเอาแนวทางการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใชในการบริหารงานภาครัฐ รวมถึงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหาและความขัดแยงทั้งในและตางประเทศ ลวนสงผลใหการศึกษา
ทางดานรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรตองมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณดังกลาวขางตน
อยางทันทวงที
การปรับปรุงหลักสูตรมีจุดเนนอยูที่กลุมวิชาบังคับในสาขาเพื่อใหเกิดความชัดเจนของลําดับ
วิชาและการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูอันจะนํามาซึ่ง
ความสามารถในการตอยอดความคิด และมีการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับสภาวการณ อันจะนํามาซึ่งเปาหมายหลักของสาขาวิชารัฐศาสตรในการมุงมั่นที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีความพรอมทางดานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ความรอบรู มีทักษะในการทํางาน และที่
สําคัญคือมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมทางดานวิชาการ ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในการ
ทํางานและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงหรือประยุกตทฤษฎีกับสภาพความเปนจริงหรือการ
ปฏิบัติงานไดในปจจุบัน
6. กําหนดการเปดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
7. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและเกณฑการคัดเลือก
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขาศึกษา
1.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรูเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 ผานการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
1.4 ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรงอยางอื่น ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2. หลักเกณฑการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษา
2.1 โดยการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 โดยการสอบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 โดยการสอบคัดเลือกดวยวิธีเทียบโอนหนวยกิต

8. ระบบการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค ซึ่งหนึ่ง
ปการศึกษาประกอบดวย 2 ภาคการศึกษาปกติ ไดแก ภาคตนและภาคปลาย ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาแตละ
ภาคไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคฤดูรอนมีระยะเวลาเรียนไมต่ํากวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ชั่วโมงเรียน
ของแตละรายวิชาเทียบเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร ใชเวลาเรีย นไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
1. นักศึกษาตองลงทะเบียนรายวิชาดวยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ยกเวนในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจําเปนสุดวิสัยจะไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนไดเปนกรณีพิเศษจาก
คณบดี ซึ่งในกรณีที่มีการลงทะเบียนลาชาตองเสียคาปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. การลงทะเบียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
3. การลงทะเบียนในรายวิชาใดที่มีวิชาบังคับกอนหรือวิชาพื้นฐานความรู ซึ่งไดกําหนดไว
ในหลักสูตร นักศึกษาจะตองสอบวิชาที่บังคับกอนใหได หรือผานการศึกษาวิชาพื้นฐานความรูเดิม
มาแลว หรือไดรับอนุมัติจากคณบดีเปนกรณีพิเศษ จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ
4. จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได
4.1 นักศึกษาสภาพปกติตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติไม
ต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สวนในภาคฤดูรอนจะลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
ยกเวนการลงทะเบียนภาคสุดทายกอนที่จะจบการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีกอน
4.2 นักศึกษาสภาพรอพินิจจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษา
ปกติไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 15 หนวยกิต
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาของสาขาวิชารัฐศาสตร เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยวาดวยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา คือ
1. นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในชั้นเรียนอยางนอยรอยละ 80 ของแตละภาคการศึกษาจึงจะมี
สิทธิ์เขาสอบไล
2. มีการสอบเปนระยะๆ ระหวางภาคการศึกษา และ/หรือมีการสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
3. การประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชา โดยใชระบบสัญลักษณดังนี้

สัญลักษณ (เกรด)
ระดับ
ความหมาย
A
4.0
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
3.5
ดีมาก (Very Good)
B
3.0
ดี (Good)
C+
2.5
ปานกลาง (Fairly Good)
C
2.0
พอใช (Fair)
D+
1.5
ออน (Poor)
D
1.0
ออนมาก (Very Poor)
F
0.0
ตก (Fail)
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือระดับดังกลาวขางตนได ใหใช
สัญลักษณดังตอไปนี้
สัญลักษณ (เกรด)
ความหมาย
I
ยังไมสมบูรณ(Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawal)
AU
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต(Audit)
4. การใชสัญลักษณ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F จะกระทําในกรณีที่เปนรายวิชาที่
นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลงานที่ประเมินคาไดตามสัญลักษณ
5. วิชาในกลุมหรือหมวดวิชาหรือวิชาเอกบางวิชาที่นักศึกษาไดคะแนนต่ํากวาระดับ 2.0 หรือ
สัญลักษณ C จึงจะถือวาสอบได ถาสอบไดไมถึงระดับดังกลาว นักศึกษาอาจสอบแกตัวไดตามประกาศ
เรื่องการสอบแกตัว และคะแนนที่ไดจากการสอบแกตัวจะใหไมเกินระดับ 2.0 หรือนักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนเรียนซ้ําได และคะแนนที่ไดจากการเรียนซ้ําใหเปนไปตามผลการสอบ อนึ่งการเรียนซ้ําและ
สอบดังกลาวนี้ใหนับวาเปนการสอบเพียงครั้งเดียว
6. นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับ 1.0 หรือสัญลักษณ D ขึ้นไปถือวาสอบไดในวิชานั้น
สวนนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับ 0.0 หรือสัญลักษณ F จะตองเรียนซ้ําในวิชานั้นและนับใหเปนการ
สอบเพียงครั้งเดียว
7. การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
7.1 นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางการสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขา
สอบได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองยื่นใบลาปวยโดยไดรับอนุมัติจ ากคณบดี โดยนักศึกษาจะตองมีเวลาเรียน
ในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80 และนักศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการสอบภายหลังตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย

7.2 นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัย และคณบดีอนุมัติ ทั้งนี้จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการสอบภายหลัง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
7.3 นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณและอาจารย
ผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
8. การเปลี่ยนสัญลักษณ I นักศึกษาจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
9. การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะวิชาที่ไมมีหนวยกิตหรือมีหนวยกิตแตคณะวิชาเห็นวา
ไมสมควรประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณที่มีแตมระดับคะแนน
10. การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
ทั้งนี้จะตองปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนและการเรียนปกติ
11. การคํานวณคาระดับคะแนน
11.1 คํานวณเฉพาะรายวิชาที่นับหนวยกิตและมีการประเมินผลเปนสัญลักษณที่
มีคาระดับ A , B+ , B , C+ , C , D+ , D และ F
11.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Semester Grade Point Average : SEMGPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา โดยนําผลรวมของผลคูณของ
หนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับในแตละภาควิชาในภาคนั้นๆ เปนตัวตั้ง แลวหารดวยจํานวน
หนวยกิตของภาควิชาที่มีคาระดับที่เรียนในภาคนั้น
11.3 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CUMGPA) ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษาถึงภาคการศึกษาหลังสุด โดยนํายอด
รวมของผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับที่นักศึกษาไดรับทั้งหมดในแตละวิชาเปนตัวตั้ง แลวหารดวย
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกภาควิชาที่มีคาระดับ และในการหารใหใชจุดทศนิยม 2 ตําแหนงไมมีการปด
เศษ
11.4 ภายใตขอ 10.3 สําหรับรายวิชาที่ไดสัญลักษณ F ใหบันทึกผลการศึกษาใน
ใบรายงานผลการศึกษา และนําจํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณในแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
ดวย
12. นักศึกษาที่เรียนครบและสอบไลไดตามหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร โดยจะตองมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
13. นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป โดยไมมีสัญลักษณ F มีสิทธิ์
ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้นไป
จนถึง 3.49 โดยไมมีสัญลักษณ F มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง

12. หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักเกณฑการใชรหัสกํากับวิชา
ใชอักษรภาษาไทย
หรืออักษรภาษาอังกฤษ
ใชอักษรภาษาไทย
หรืออักษรภาษาอังกฤษ

“รศ.”
“PS.”
“รก.”
“PS.”

126
36
12
6
9
9
84
18
48
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

นําหนาชื่อทุกวิชาของวิชาการปกครอง
นําหนาชื่อทุกวิชาของวิชาการปกครอง
นําหนาชื่อทุกวิชาของวิชาบริหารรัฐกิจ
นําหนาชื่อทุกวิชาของวิชาบริหารรัฐกิจ

ใชตัวเลข 4 หลัก หลังอักษร “รศ.” “รก.” และใหความหมายดังนี้
เลขหลักพัน
หมายถึง ชั้นปที่ศึกษา
เลขหลักรอย
หมายถึง สาขาวิชา
เลขหลักสิบและหลักหนวย
หมายถึง ลําดับวิชาที่ตอเนื่องกัน
ดําเนินการสอน แบงเปน 3 แผน
แผน A
วิชาการปกครอง
แผน B
วิชาการบริหารรัฐกิจ
แผน C
วิชาความสัมพันธระหวางประเทศ

13. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
1. ประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนมีคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานวิชาการเปนผูกํากับดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคและมีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร
2. ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐศาสตรไดจัดหาอุปกรณการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องใหกับอาจารยผูสอน
รวมทั้งไดจัดเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับใหนักศึกษาคนควาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประเด็นการสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตรไดจัดใหมีระบบ
อาจารยที่ปรึกษา โดยมุงใหอาจารยที่ปรึกษาแตละทานมีนักศึกษาในความดูแลในปริมาณที่เหมาะสม
และสามารถดูแลไดอยางใกลชิด
4. ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตรไดมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อใช เปนปจจัยหนึ่งในการปรับปรุง
หลักสูตร อีกทั้งยังไดสํารวจตลาดแรงงานของผูสําเร็จการศึกษาดานรัฐศาสตรจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการอยางตอเนื่อง
14. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร
1. หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองการกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอยางมีพลวัตร อยางนอยทุกๆ 5 ป
3. มีระบบมาตรฐานของสาขาวิชารัฐศาสตรในการจัดทํา แผนการสอนใหมีความสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของรายวิชา
4. มีการกํากับดูแลดานการสอบวัดผลและการประเมินผลโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
วิชาการ
5. มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในทุกรายวิชา

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

126

หนวยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

36

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา ใหเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1102
GE.1102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3

หนวยกิต

ศท.1104
GE.1104

ภาษาอังกฤษ 1
English 1

3

หนวยกิต

ศท.1105
GE.1105

ภาษาอังกฤษ 2
English 2

3

หนวยกิต

ศท.2101
GE.2101

ภาษาอังกฤษ 3
English 3

3

หนวยกิต

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1203
GE.1203

สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistic

3

หนวยกิต

และเลือกเรียนอีก 1 รายวิชา ดังนี้
ศท.1302
GE.1302

มนุษยและสิ่งแวดลอม
Man and Environment

3

หนวยกิต

บธ.1601
GE.1601

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
Introduction to Computer

3

หนวยกิต

กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาดังนี้
ศท.1401
GE.1401

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
Introduction to Information Science

3

หนวยกิต

ศท.1404
GE.1404

มนุษยกับอารยธรรม
Human and Civilization

3

หนวยกิต

ศท.1407
GE.1407

ตรรกวิทยา
Logic

3

หนวยกิต

ศท.1410
GE.1410

ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
Social Philosophy and Ethics

3

หนวยกิต

กลุมวิชาสังคมศาสตร

ใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

ศท.1501
GE.1501

สังคมกับเศรษฐกิจ
Social and Economy

3

หนวยกิต

ศท.1505
GE.1505

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3

หนวยกิต

นต.1501
LA.1501

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
Introduction to General Law

3

หนวยกิต

84

หนวยกิต

18

หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ (แผน A)วิชาการปกครอง
2.1 วิชาแกน
รศ.2501
PS.2501

รัฐศาสตรทั่วไป
Introduction to Political Science

3

หนวยกิต

รศ.2502
PS.2502

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
Thai Society , Economy and Politics

3

หนวยกิต

รก.2506
PA.2506

การบริหารรัฐกิจเบื้องตน
Introduction to Public Administration

3

หนวยกิต

รศ.2503

3

หนวยกิต

PS.2503

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
Introduction to International Relations

รศ.2504
PS.2504

ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
Political Theory and Philosophy

3

หนวยกิต

รศ.2506
PS.2506

หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร
3
หนวยกิต
Principles and Research Methodology in Political Science

2.2 วิชาเอกบังคับ

48

หนวยกิต

รศ.2507

3

หนวยกิต

PS.2507

ปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันออก
และตะวันตก
Eastern and Western Political Thoughts

รศ.2508
PS.2508

ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
Philosophy of War and Peace

3

หนวยกิต

รศ.2509
PS.2509

ทฤษฎีการเมืองวาดวยประชาธิปไตย
Democratic Political Theories

3

หนวยกิต

รศ.2510
PS.2510

การเมืองและประชาสังคม
Politics and Civil Society

3

หนวยกิต

รศ.2511
PS.2511

จิตวิทยาการเมือง
Political Psychology

3

หนวยกิต

รศ.2512
PS.2512

ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
English for Political Scientists

3

หนวยกิต

รศ.2513
PS.2513

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
Constitution and Political Institutions

3

หนวยกิต

รศ.2514

รัฐกับการปกครองสวนภูมิภาค
และทองถิ่น
State, Regional Governments

3

หนวยกิต

PS.2514

รศ.2515

3

หนวยกิต

PS.2515

พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และ
การเลือกตั้ง
Political Parties , Interest Groups and Elections

รศ.2516
PS.2516

วรรณกรรมกับการเมือง
Literary Works and Politics

3

หนวยกิต

รศ.4533
PS.4533

กฎหมายปกครอง
Administrative Law

3

หนวยกิต

รศ.3517
PS.3517

การเมืองในอเมริกาและยุโรป
Politics of the U.S.A and Europe

3

หนวยกิต

รศ.3518
PS.3518

การเมืองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
Politics of southeast Asia Region

3

หนวยกิต

รศ.3519
PS.3519

การเมืองในเอเซียตะวันออก
Political of East Asia Region

3

หนวยกิต

รศ.3520
PS.3520

การเมืองในเอเซียใต และตะวันออกกลาง
Political of South Asia and the Middle East

3

หนวยกิต

รศ.3521

ทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบและการพัฒนา
3
หนวยกิต
ทางการเมือง
Theories of Comparative Politics and Political Development

PS.3521

2.3 วิชาเอกเลือก
ใหเลือกวิชาในกลุมวิชาการปกครอง(2.3.1)หรือสาขาวิชานิติศาสตร เพียงกลุม/สาขาเดียว
กลุมวิชาการปกครอง(2.3.1)
รศ.4522
PS.4522

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
Constitutional Independent Public Bodies

3

หนวยกิต

รศ.4524
PS.4524

มติมหาชนกับประเด็นทางการเมือง
Public Opinions and Political Issues

3

หนวยกิต

รศ.4525
PS.4525

การบริหารความขัดแยงในสังคมประชาธิปไตย
Conflict Management in Democratic Society

3

หนวยกิต

รศ.4526

3

หนวยกิต

PS.4526

การพัฒนาทางการเมืองและการทําใหเปน
ประชาธิปไตย
Political Development and Democratization

รศ.4527
PS.4527

ธุรกิจกับการเมือง
Business and Politics

3

หนวยกิต

รศ.4528
PS.4528

สัมมนาการเมืองและการปกครอง
Seminar in Politics and Administration

3

หนวยกิต

รศ.4529
PS.4529

การศึกษาเฉพาะบุคคลดานการเมืองการปกครอง 3
Individual Studies

หนวยกิต

หรือ กลุมวิชานิติศาสตร
รศ.2517
PS.2517

กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles

3

หนวยกิต

รศ.2518
PS.2518

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
Criminal Law : Offenses

3

หนวยกิต

รศ.3523
PS.3523

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure

3

หนวยกิต

รศ.3524
PS.3524

กฎหมายลักษณะพยาน
Law of Evidence

3

หนวยกิต

รศ.4530

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนและวิธีพิจารราคดีเยาวชน
และครอบครัว
Law on Juvenile Delinquency and Procedure
of the Court

3

หนวยกิต

PS.4530

รศ.4531
PS.4531

การสืบสวนและสอบสวน
Criminal Investigation

3

หนวยกิต

รศ.4532
PS.4532

นิติเวชศาสตร
Forensic Medicine

3

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา.
2. หมวดวิชาเฉพาะ (แผน B) วิชาการบริหารรัฐกิจ
2.3 วิชาแกน

84

หนวยกิต

18

หนวยกิต

รศ.2501
PS.2501

รัฐศาสตรทั่วไป
Introduction to Political Science

3

หนวยกิต

รศ.2502
PS.2502

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
Thai Society , Economy and Politics

3

หนวยกิต

รก.2506
PA.2506

การบริหารรัฐกิจเบื้องตน
Introduction to Public Administration

3

หนวยกิต

รศ.2503

3

หนวยกิต

IR.2503

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
Introduction to International Relations

รศ.2504
PS.2504

ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
Political Theory and Philosophy

3

หนวยกิต

รศ.2506
PS.2506

หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร
3
หนวยกิต
Principles and Research Methodology in Political Science

2.2 วิชาเอกบังคับ

48

หนวยกิต

รก.2507
PA.2507

ทฤษฎีองคการและการบริหาร
Organization and Administrative Theory

3

หนวยกิต

รก.2508
PA.2508

พฤติกรรมองคการ
Organization Behaviors

3

หนวยกิต

รก.2509

การรื้อปรับระบบในองคกรภาคเอกชน
และภาครัฐ
Re- inventing and Re- engineering in Public
and Private Sectors

3

หนวยกิต

รก.2510
PA.2510

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
Comparative Public Administration

3

หนวยกิต

รก.2511
PA.2511

การสื่อสารภายในองคการ
Intra-organization Communications

3

หนวยกิต

รก.2512
PA.2512

การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Planning and Management

3

หนวยกิต

รก.2513
PA.2513

การบริหารทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3

หนวยกิต

รก.2514
PA.2514

การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ
Budgeting and Fiscal Administration

3

หนวยกิต

รก.2515
PA.2515

การบริหารสิ่งแวดลอมขององคการ
Organization Environment Administration

3

หนวยกิต

รก.2516
PA.2516

การบริหารและการประเมินโครงการ
Project Administration and Evaluation

3

หนวยกิต

รก.2517
PA.2517

ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
English for Administrators

3

หนวยกิต

PA.2509

รก.3518
PA.3518

นโยบายสาธารณะ : แนวคิดและกระบวนการ
Public Policy : Concepts and Processes

3

หนวยกิต

รก.3519
PA.3519

การวางแผนในภาครัฐ
Planning in Public Sector

3

หนวยกิต

รก.3520
PA.3520

การนํานโยบายไปปฏิบัติ
Policy Implementation

3

หนวยกิต

รก.3521
PA.3521

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
Information Technology and Management

3

หนวยกิต

รก.3522
PA3522

การปกครองและการจัดการมหานคร
3
Administration and Government of the Metropolitan

หนวยกิต

2.3 วิชาเอกเลือก
ใหเลือกวิชาในกลุมวิชาการปกครอง (2.3.1) หรือวิชาการบริหารรัฐกิจ(2.3.1)เพียงกลุม
วิชาเดียว
กลุมวิชาการบริหารรัฐกิจ(2.3.1)
รก.4523
PA.4523

เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
3
Quantitative Techniques in Public Administration

หนวยกิต

รก.4524
PA.4524

การบริหารการพัฒนา
Development Administration

3

หนวยกิต

รก.4526
PA.4526

การกําหนดและการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
Public Policy Formulation and Analysis

3

หนวยกิต

รก.4527
PA.4527

การบริหารรัฐวิสาหกิจ
Public Enterprise Administration

3

หนวยกิต

รก.4528
PA.4528

การบริหารแรงงาน
Labour Management

3

หนวยกิต

รก.4529
PA.4529

สัมมนาปญหาการบริหารรัฐกิจ
Seminar in Problems in Public Administration

3

หนวยกิต

รก.4530
PA.4530

การศึกษาเฉพาะบุคคลดานการบริหารรัฐกิจ
Individual Studies

3

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหเลือกจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ(แผน C) วิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
2.1 วิชาแกน

84

หนวยกิต

18

หนวยกิต

รศ.2501
PS.2501

รัฐศาสตรทั่วไป
Introduction to Political Science

3

หนวยกิต

รศ.2502
PS.2502

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
Thai Society , Economy and Politics

3

หนวยกิต

รก.2506
PA.2506

การบริหารรัฐกิจเบื้องตน
Introduction to Public Administration

3

หนวยกิต

รศ.2503

3

หนวยกิต

IR.2503

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
Introduction to International Relations

รศ.2504
PS.2504

ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
Political Theory and Philosophy

3

หนวยกิต

รศ.2506
PS.2506

หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร
3
หนวยกิต
Principles and Research Methodology in Political Science

2.2 วิชาเอกบังคับ

48

หนวยกิต

รท.2507
IR.2507

การเมืองระหวางประเทศในปจจุบัน
Contemporary World Politics

3

หนวยกิต

รท.2508
IR.2508

กฎหมายระหวาประเทศ
International Law

3

หนวยกิต

รท.2509
IR.2509

องคการระหวางประเทศ
International Organization

3

หนวยกิต

รท.2510

3

หนวยกิต

IR.2510

ทฤษฎีและแนวคิดดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
Theories and Concept in International

รท.2511
IR.2511

แนวคิดเกี่ยวกับการฑูตและการระหวางประเทศ 3
Concept on Diplomatic and International Relation

หนวยกิต

รท.2512

หนวยกิต

IR.2512

องคการระหวางประเทศทางเศรษฐกิจกับกระแส 3
โลกาภิวัตน
International Economic Organization and Globalization

รท.3513
IR.3513

การฑูตไทยกับประเทศมหาอํานาจ
Thai Diplomacy and Major Power

3

หนวยกิต

รท.3514
IR.3514

การฑูตไทยกับประเทศเพื่อนบาน
Thai Diplomacy and Her Neighbors

3

หนวยกิต

รท.3515
IR.3515

นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย
Thailand’s International Economic Policies

3

หนวยกิต

รท.3516
IR.3516

การฑูตพหุภาคี
Multilateral Diplomacy

3

หนวยกิต

รท.3517
IR.3517

ไทยกับความรวมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3
Thailand and Regional and Sub-regional Cooperation

หนวยกิต

รท.3518
IR.3518

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกา 3
International Relations : American Region

หนวยกิต

รท.3519
IR.3519

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคยุโรป
International Relations : European Region

หนวยกิต

รท.3520

ความสัมพันธระหวางประทศในภูมิภาค
3
หนวยกิต
ตะวันออกกลางและอัฟริกา
International Relation : Middle East and African Region

IR.3520
รท.3521
IR.3521
รท.3522
IR.3522

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค
เอเซียใต
International Relation :South Asian Region
ภาษาอังกฤษสําหรับนักการฑูต
English for Diplomats

3

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.4 วิชาเอกเลือก
18
หนวยกิต
ใหเลือกวิชาในกลุมวิชาการปกครอง (2.3.1) หรือกลุมวิชาการบริหารรัฐกิจ (2.3.1) หรือกลุมวิชา
ความสัมพันธระหวางประเทศ (2.3.1)เพียงกลุมเดียว
กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ (2.3.1)
รท.4523
IR.4523

นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
Foreign Policy of the United State

3

หนวยกิต

รท.4524
IR.4524

นโยบายตางประเทศของจีน
Foreign Policy of China

3

หนวยกิต

รท.4525
IR.4525

นโยบายตางประเทศของญี่ปุน
Foreign Policy of Japan

3

หนวยกิต

รท.4526
IR.4526

นโยบายตางประเทศของรัสเซียและเครือจักรภพ 3
Foreign Policy of Russia and Commonwealth

หนวยกิต

รท.4527
IR.4527

นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป
Foreign Policy of the European Union

3

หนวยกิต

รท.4528
IR.4528

นโยบายตางประเทศของอินเดีย
Foreign Policy of India

3

หนวยกิต

รท.4529
IR.4529

การสัมมนาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ
Seminar : International Cooperation

3

หนวยกิต

รท.4530
IR.4530

การสัมมนาวาดวยความขัดแยงระหวางประเทศ
Seminar : International Conflict

3

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา ตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา

แผนการศึกษาสาขารัฐศาสตร
หลักสูตรภาคปกติ
รวม 126 หนวยกิต
กลุมวิชาการปกครอง
ปที่ 1
ภาคเรียนศึกษาที่ 1
- กลุมวิชาภาษา
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
- วิชาแกน
3 หนวยกิต
รวม
18 หนวยกิต

ภาคเรียนศึกษาที่ 2
- กลุมวิชาภาษา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร
3 หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาแกน
3 หนวยกิต
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
- กลุมวิชาภาษา
3 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาแกน
6 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
- วิชาแกน
6 หนวยกิต
- วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
- วิชาเอกบังคับ
12 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
- วิชาเอกบังคับ
9 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
6 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
- วิชาเอกบังคับ
12 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
- วิชาเอกบังคับ
6 หนวยกิต
- วิชาเอกเลือก
6 หนวยกิต
- วิชาเลือกเสรี
3 หนวยกิต
รวม
15 หนวยกิต

หมายเหตุ : วิชาเลือกเสรีใหเลือกจากสาขาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก จํานวน 2 วิชา
ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา

คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาการปกครอง
รศ.2501 รัฐศาสตรทั่วไป
3(3-0)
PS.2501 Introduction to Political Science
ศึกษาขอบเขตและสาระของรัฐศาสตรในเชิงสหวิทยาการ ศึกษาแนวคิดและหลักการใหญๆ
ในเรื่องรัฐ การเมืองและการปกครอง พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ศึกษาประเด็นสําคัญๆในทาง
รัฐศาสตร อาทิ การพัฒนาการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง
ความสัมพันธระหวางประเทศ การบริหารรัฐกิจ
รศ.2502 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
3(3-0)
PS.2502 Thai Society , Economy and Politics
ศึกษาพัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ตามกระแสโลก โดยพิจารณาถึงความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และการเมือง รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธระหวางโครงสราง
กับสถาบันตางๆ เหลานั้นในแตละชวงเวลา
รก.2506 การบริหารรัฐกิจเบื้องตน
3(3-0)
PA.2506 Introduction to Public Administration
ศึกษามโนทัศนและนานาทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ การจัดระเบียบองคการ ความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่ และผูบริหารงานดานตางๆการดําเนินงานโดยมีประสิทธิภาพ
รท.2506 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ3(3-0)
IR.2506 Introduction to International Relations
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของความ สัมพันธระหวางประเทศ ตัวแสดง(Actor) ในเวทีระหวาง
ประเทศ ผลประโยชนแหงชาติและเครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ความขัดแยง
และความรวมมือระหวางประเทศ การจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม บทบาทขององคกรการคาโลก
กองทุนการเงินระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ตลอดจนบทบาทของ
องคกรระหวางประเทศที่มีตอการพัฒนาของประเทศยากจน ตลอดจนบทบาทขององคการระหวาง
ประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ

รศ.2504 ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
3(3-0)
PS.2504 Political Theory and Philosophy
ศึกษากําเนิดทฤษฎี และปรัชญาทางการเมือง กําเนิดและวิวัฒนาการของทฤษฎีและปรัชญา
ทางการเมือง เริ่มตั้งแตสมัยซอคราติสจนถึงสมัยใหมของยุโรป แนวคิดและหลักการของนักปรัชญา
เมธี เชน มาเคียเวลลี, ฮอปส, ลอค, รุสโซ, มองเตสกิเออ, เบนธัม, มิลล, ฮูม, เบอรค,เฮเกล, มารกซ, เลนิน
, เหมาเจอตุง
รศ.2506 หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร
3(3-0)
PS.2506 Principle and Research Methodology in Political Science
ศึก ษาระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทางรั ฐศาสตร วิ ธีก ารเข า ถึ ง ความรู ท างการเมื อง การสัง เกต การ
รวบรวมขอมูล การวางโครงการสํารวจและทดลอง การเลือกกลุมตัวอยาง การออกแบบสอบถาม และ
ศึกษาโดยสังเขปเกี่ยวกับขอบเขตและวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูลทางรัฐศาสตร
รศ.2507

ปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันออกและ 3(3-0)
ตะวันตก
PS.2507 Eastern and Western Political Thoughts
ศึกษาปรัชญาและแนวคิดการเมืองทางตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนความคิดเห็นของ
นักปรัชญาเมธีสําคัญๆ บางคนของประเทศในโลกตะวันออกและตะวันตก
รศ.2508 ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
3(3-0)
PS.2508 Philosophy of War and Peace
ศึกษาสาเหตุ ปรัชญา แนวคิด หลักการของความขัดแยงและสงคราม ตลอดจนสันติภาพ
และความมั่นคงปลอดภัยระหวางประเทศ
รศ.2509 ทฤษฎีการเมืองวาดวยประชาธิปไตย
3(3-0)
PS.2509 Democratic Political Theories
ศึกษาความเปนมาของประวัติศาสตรทางการเมืองและประชาธิปไตย แนวความคิด หลักการ
และทฤษฎีป ระชาธิป ไตยทั้ งแนวคลาสสิค และแนวประชาธิ ปไตยยุค ปจจุบั น โดยมุง วิเคราะหใ น
สาระสําคัญของตัวทฤษฎีและแนวปฏิบัติของรัฐประชาธิปไตยในชวงศตวรรษที่ 18 จนถึงปจจุบัน

รศ.2510 การเมืองและประชาสังคม
3(3-0)
PS.2510 Politics and Civil Society
ศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนในภาพรวมทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท การสรางประชาสังคม
ใหเขมแข็ง ตลอดจนการดูแลจัดการที่เปนธรรม ศึกษาปญหาและภาวะแวดลอมอันเปนสาเหตุให
สังคมออนแอ เชน ยาเสพติด อาชญากรรม การวางงาน เปนตน ศึกษามาตรการที่จะสงเสริมใหเกิด
ชุมชนเขมแข็งและธรรมภิบาล
รศ.2511 จิตวิทยาการเมือง
3(3-0)
PS.2511 Political Psychology
ศึกษาแนวจุดเดนของจิตวิทยาการเมือง โดยเนนความสําคัญของกลุมมวลชนในรูปแบบตางๆ
เชน กลุม ชมรม สมาพันธ เปนตน ศึกษารูปแบบหรือลักษณะของปญหาระหวางรัฐกับกลุมมวลชน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ จิตวิทยามวลชน การเจรจาตอรอง กุศโลบายในการแกปญหา
รศ.2512 ภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0)
PS.2512 English for Political Scientists
ศึกษาการใชศัพท ประโยค และบทความซึ่งเกี่ยวกับรัฐศาสตร ทั้งการบริหาร การเมือง
เศรษฐกิจและการปกครอง ตลอดจนการตางประเทศ โดยเนนทักษะของการพูด การฟงและการสนทนา
รศ.2513 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0)
PS.2513 Constitution and Political Institutions
ศึกษาหลักพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รูปแบบรัฐธรรมนูญ การรางรัฐธรรมนูญ สิทธิ
เสรีภาพและความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกับอํานาจทางการเมือง การจัด
ระเบียบทางการเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบการปกครองในประเทศตางๆ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบ
รัฐธรรมนูญตางประเทศกับรัฐธรรมนูญของไทย
รศ.2514 รัฐกับการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
3(3-0)
PS.2514 State ,Regional and Local Governments
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกั บการกระจายอํานาจทางการปกครองของไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง
ปจจุบัน โดยเนนนโยบายและการประสานการปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมตอระหวางรัฐกับองคการปกครอง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ศึกษาการถายโอนอํานาจการบริหารรัฐไปสูองคกรการปกครองสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารมากขึ้น

รศ.2515 พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และการเลือกตั้ง 3(3-0)
PS.2515 Political Parties , Interest Groups and Elections
ศึกษาแนวคิดและแนววิเคราะหเรื่องพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และการเลื อกตั้ง
รวมทั้งความสัมพันธระหวางสถาบันการเมืองดังกลาว และความสัมพันธกับสถาบัน ทางสังคม
และกระบวนการทางการเมื องที่ สํ า คั ญอื่ นๆ และศึ ก ษากระบวนการเลื อกตั้ ง กฎหมายด า น
การเมืองที่เกี่ยวของ
รศ.2516 วรรณกรรมกับการเมือง
3(3-0)
PS.2516 Literary Works and Politics
ศึกษาและตั้งคําถามกับความหมายทางการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องตางๆ ทั้งนี้โดย
สมมติฐานเบื้องตนวาวรรณกรรมไมเพียงจะเปนภาพสะทอนของสังคมเทานั้น หากยังทําหนาที่ทางการ
เมืองในการรักษาหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบทางสังคมดวย รวมถึงพิจารณาวิ ธีการตางๆ ที่จะใชเพื่อทํา
ความเขาใจวรรณกรรมนั้นๆ ดวย
รศ.4533
กฎหมายปกครอง
3(3-0)
PS.4533
Administrative Law
ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการการจัดระเบียบการปกครอง การจัด
ระเบี ยบทางราชการแผนดิน กิ จการปกครอง บริการสาธารณะ การทํา การปกครอง หลั กกฎหมาย
เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝายปกครอง
รศ.3517
การเมืองในอเมริกาและยุโรป
3(3-0)
PS.3517
Political of the U.S. and Europe
ศึ ก ษาโครงสร า งและการเมื องภายใน ตลอดจนบริ บ ททางเศรษฐกิ จและสั ง คมของบาง
ประเทศในแถบอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เปนตน และ
ทวีปยุโรป เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน โดยพิจารณาสถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการ
ทางเมืองของประเทศเหลานี้
รศ.3518
การเมืองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
PS.3518
Politics of Southeast Asia Region
ศึกษาโครงสรางและการเมืองภายใน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของบางประเทศ
ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย เปนตน พิจารณา

ระบบโครงสรางและสถาบันทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมทางการเมืองใน
เชิงเปรียบเทียบแตพอสังเขป
รศ.3519
การเมืองในเอเซียตะวันออก
3(3-0)
PS.3519
Politics of East Asia Region
ศึกษาโครงสรางและการเมืองภายใน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของบางประเทศ
ในแถบเอเซียตะวันออก เชน จีน ญี่ ปุน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต โดยพิจารณาระบบโครงสรางและ
สถาบันทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงเปรียบเทียบแตพอ
สังเขป
รศ.3520
การเมืองในเอเซียใตและตะวันออกกลาง
3(3-0)
PS.3520
Politics of South Asia and the Middle East
ศึกษาโครงสรางและการเมืองภายใน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของบางประเทศ
ในแถบเอเซียใต เชน อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เปนตน และประเทศแถบตะวันออกกลาง
เชน อียิปต อิสราเอล ซีเรีย เตอรกี อิหราน เปนตน โดยพิจารณาระบบโครงสรางและสถาบันทางการ
ทางเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงเปรียบเทียบแตพอสังเขป
รศ.3521
ทฤษฎีการเมืองเปรียบเทียบและการพัฒนาทางการเมือง 3(3-0)
PS.3521
Theories on Comparative Political and Political Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ และการพัฒนาทางการเมืองของบางประเทศและตะวันตกใน
เชิงเปรียบเทียบ โดยวิเคราะหประวัติความเปนมา ขอดีและขอดอยของรูปแบบทางการเมืองระหวาง 2
ภูมิภาคดังกลาว
รศ.4522
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(3-0)
PS.4522
Constitutional Independent Public Bodies
ศึกษาองคกรอิสระปจจุบันในประเทศไทย เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) คณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ องคกร
พั ฒ นาเอกชน (NGOs) สหภาพแรงงาน สมาพั น ธ แ ละกลุ ม มวลชนต า งๆ โดยศึ ก ษารู ป แบบ
โครงสรางหนาที่และบทบาท ซึ่งมีผลตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ

รศ.4524
มติมหาชนกับประเด็นทางการเมือง
(3-0)
PS.4524
public Opinion and Political Issues
ศึกษามติมหาชนกับระบบการปกครอง ความหมายของมติมหาชน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
กอตัวของความคิดเห็น บทบาทของสื่อมวลชนกับการเกิดและปรับเปลี่ยนมติมหาชนกับกระบวนการ
ประชาธิปไตย
รศ.4525
การบริหารความขัดแยงในสังคมประชาธิปไตย (3-0)
PS.4525
Conflict Management in Democratic Society
ศึกษารูปแบบลักษณะและสาเหตุของความขัดแยง ประเด็นการขัดแยงระหวางรัฐกับกลุม
มวลชน กฎหมายแรงงานสัมพันธ จิตวิทยามวลชน การเจรจาตอรอง เทคนิคการพูดจูงใจ กุศโลบาย
ในการสลายความขัดแยง
รศ.4526
การพัฒนาทางการเมืองและการทําใหเปนประชาธิปไตย (3-0)
PS.4526
Political Development and Democratization
ศึกษาความรูทั่วไปทางการเมือง การปกครองของไทย และบางประเทศในทวีปเอเซีย
เพื่อเปรียบเทียบกรณีเฉพาะเรื่อง ศึกษาโครงสราง แนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองของไทย เพื่อ
เขาใจสาเหตุปญหาหรืออุปสรรคของการทําใหเปนประชาธิปไตย
รศ.4527
ธุรกิจกับการเมือง
(3-0)
PS.4527
Business and Politics
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและเรื่องการเมืองของประเทศไทย โดยเนนรูปแบบโครง
สรางบทบาทและผลกระทบตอประเทศในดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ความสัมพันธระหวา ง
ธุรกิจกับการเมือง ผลดีและผลเสียของความสัมพันธดังกลาว
รศ.4528 สัมมนาการเมืองและการปกครอง
(3-0)
PS.4528 Seminar in Politics and Administration
ศึกษาเชิงสัมมนาวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทยในอดีต เพื่อเปรียบเทียบกับการเมือง
การปกครองปจจุบัน โดยเนนในดานผลกระทบของการเมืองการปกครองตอสังคม วิเคราะหเปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางการเมือง กรรมวิธีทางการเมืองการปกครอง ซึ่งเกี่ยวของกับความกาวหนาและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ทั้งนี้โดยเนนในดานทฤษฎีและยกตัวอยางของประเทศไทยกับ
ประเทศตางๆตามสมควร

รศ.4529
การศึกษาเฉพาะบุคคลดานการเมืองการปกครอง (3-0)
PS.4529
Individual Studies
เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจเปนพิเศษ เรื่องที่เลือกศึกษา
ตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและตองอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ป รึกษาที่ไดรับ
มอบหมาย โดยนักศึกษาจะมีการพบปะกับอาจารยที่ปรึกษาเปนครั้งคราวและเสนอรายงานตามที่รับ
มอบหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร
รศ.2517
กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
(3-0)
PS.2517
Criminal Law : General Principles
ศึกษาทั่วไปของกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 1
รศ.2518
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
(3-0)
PS.2518
Criminal Law : Offenses
ศึกษาหลักกฎหมายอาญาภาคความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 และภาค 3
รศ.3523
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3-0)
PS.3523
Criminal Procedure
ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
รศ.3524
กฎหมายลักษณะพยาน
(3-0)
PS.3524
Law of Evidence
ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยพยานหลักฐาน ทั้งที่เปนหลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะนี้ และมี
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา
รศ.4530

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาความเยาวชนและครอบครัว
(3-0)
PS.4530
Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Court
ศึกษาสาเหตุแหงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุม และแกไขเด็กกระทํา
ผิดดวยวิธีการศาลเยาวชนและครอบครัว หลักการสําคัญของกฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

รศ.4531
การสืบสวนและสอบสวน
(3-0)
PS.4531
Criminal Investigation
ศึกษาและทําความเขาใจถึงระบบความยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นงานสอบสวนและสืบสวน
การกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเนนใน
แงของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การสืบสวนพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคํา การพิสูจนและตรวจสอบ
พยานหลักฐาน ทั้งวัตถุพยาน พยานเอกสาร และพยานบุคคล
รศ.4532
นิติเวชศาสตร
(3-0)
PS.4532
Forensic Medicine
ศึกษาถึงวิทยาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับการใชกฎหมาย โดยเฉพาะการ
พิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทางอาญาและทางแพง
กลุมวิชาการบริหารรัฐกิจ
รก.2507
ทฤษฎีองคการและการบริหาร
(3-0)
PA.2507
Organization and Administrative Theory
ศึกษาทฤษฎีองคการ ทั้งในดานโครงสราง กระบวนการบริหาร เนนการสํารวจผลงานของ
นักวิชาการและนักบริหารเกี่ยวกับองคการในสมัยตางๆ วิวัฒนาการและพัฒนาการของความรูเกี่ยวกับ
องคการและการบริหาร
รก.2508
พฤติกรรมองคการ
(3-0)
PA.2508
Organization Behaviors
ศึกษาความสัมพันธและพฤติกรรมของมนุษยในองคการ ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารกลุม
รูปนัยและอรูปนัย การเปนผูนํา การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเขาใจในองคการ เครื่องมือ
วิธีการ และรูปแบบตางๆ ตลอดจนอิทธิพลของภาวะแวดลอมในการบริหารงานขององคการ
รก.2509
การรื้อปรับระบบในองคกรภาคเอกชนและภาครัฐ (3-0)
PA.2509
Re- inventing and Re- engineering in Public and Private Sectors
ศึก ษาวิเคราะหหลัก และวิ ธีก ารรื้ อปรับ โดยทั่ วไปของหน วยงานใหญๆ ในภาคเอกชนและ
ภาครัฐ โดยเนนถึงปญหา อุปสรรค และภาวะแวดลอม วิธีการแกไขเปลี่ยนแปลง พัฒนาและปรับ
ระบบโครงสรางใหมในภาพรวม

รก.2510
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
(3-0)
PA.2510
Comparative Public Administration
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงเปรียบเที ยบ ศึกษาตัวแบบในเชิงเปรียบเทียบ
ศึกษาปญหาตางๆ ในการบริหารงานในสภาพแวดลอมตางๆ และศึกษาเปรียบเทียบระหวางองคกรตางๆ
ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา
รก.2511
การสื่อสารภายในองคการ
(3-0)
PA.2511
Intra – Organization Communications
ศึกษาการสื่อสารภายในองคการทุกระดับ ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการ
สื่อสารภายในองคการ บทบาทและความสําคัญของการสื่อสารในการบริหารงานภาครัฐ ปญหาหรือ
อุปสรรคของการสื่อสาร วิธีการแกไขเพื่อประสิทธิภาพและการพัฒนาองคการ
รก.2512
การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ
(3-0)
PA.2512
Strategic Planning and Management
ศึกษาหลักและวิธีการในการวางแผนโครงการ การจัดการ และการบริหารแผน โดยเนนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคนิควิธีในการวิเคราะห ตลอดจนกลยุทธในการจัดการเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน
รก.2513
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(3-0)
PA.2513
Human Resource Administration
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอบเขตของเรื่องทรัพยากรมนุษย การบริหาร และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในองคการ โดยเนนการพัฒนาในดานตางๆ ทั้งความรู ทัศนคติและทักษะ วิเคราะห
ปญหาหรืออุปสรรคและแนวทางแกไขเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
รก.2514
การบริหารการเงินการคลังและงบประมาณ
(3-0)
PA.2514
Budgeting and Fiscal Administration
ศึกษาการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเนน
ความสัมพันธระหวางนโยบายกับการบริหารทั้ง 3 ดาน ตลอดจนองคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปญหาการบริหาร แนวความคิด และการปฏิรูปการเงินการคลังและงบประมาณ

รก.2515
การบริหารสิ่งแวดลอมขององคการ
(3-0)
PA.2515
Organization Environment Administration
ศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการทางดานสถานที่ บุคลากร และปจจัยสภาวะ
แวดล อมต า งๆ ที่ มี ผลกระทบต อการปฏิ บั ติง าน ศึ ก ษาความสั ม พั นธ ระหว า งบุ ค ลากรและสภาวะ
แวดลอมปญหา ผลกระทบและการบริหารเพื่อพัฒนาองคการ
รก.2516
การบริหารและการประเมินโครงการ
(3-0)
PA.2516
Project Administration and Evaluation
ศึกษาหลักการและกระบวนการบริหารงานโดยทั่วไป การวางแผนโครงการ เทคนิค
ในการประเมินโครงการ เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย โดยเนนดาน
โครงการภาครัฐ รวมทั้งศึกษาโครงสราง ขอมูลโครงการ งบประมาณ การจัดการ และการ
ใหบริการ ปญหาหรืออุปสรรคของโครงการซึ่งอาจเกิดขึ้น วิธีการแกไขปญหา
รก.2517
ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
(3-0)
PA.2517
English for Administrators
ศึกษาการใชศัพท ประโยค และบทความซึ่งเกี่ยวของกับการบริหาร การจัดการ การธุรกิจ
สําหรับใชในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเนน
ทักษะของการพูด การฟง การสนทนา การเจรจาตอรอง เปนตน
รก.3518
นโยบายสาธารณะ : แนวคิดและกระบวนการ
(3-0)
PA.3518
Public Policy : Concepts and Processes
ศึ ก ษาหลั ก การนโยบายสาธารณะเบื้ อ งต น ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของสภาวะแวดล อ มทั้ ง ในแง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตอการกําหนดนโยบาย การดําเนินการตามนโยบาย ปญหาและอุปสรรค
แนวทางการแกไข ตลอดจนผลกระทบของนโยบายสาธารณะตอสังคม รวมทั้งผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะ
รก.3519
การวางแผนในภาครัฐ
(3-0)
PA.3519
Planning in Public Sector
ศึกษาหลักเบื้องตนในการวางแผนโครงการและการบริหารแผนในภาครัฐ โดยเนนทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนเทคนิควิธีการในการวิเคราะหเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของการวางแผน
และการจัดทําโครงการ

รก.3520
การนํานโยบายไปปฏิบัติ
(3-0)
PA.3520
Policy Implementation
ศึกษากระบวนการและตัวแบบในการวิเคราะหการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และความแตกตางในการนํานโยบายแตละ
ประเภทไปปฏิบัติ
รก.3521
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
(3-0)
PA.3521
Information Technology and Management
ศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ในการบริหารภายในองคการภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใหบริการ
ทางอิเลกทรอนิกสแกประชาชนและลูกคา รวมทั้งแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเลคทรอนิกส (E-Government)
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคสําหรับการสรางรัฐบาลอิเลกทรอนิกส
รก.3522
การปกครองและการจัดการนครมหานคร
(3-0)
PA.3522
Administration and Government of the Metropolitan
ศึก ษารู ปแบบการปกครองท องถิ่ น ของมหานครทั้ง ในประเทศและต างประเทศ ศึก ษา
หลักการและวิธีการปกครอง การบริหารงาน เพื่อความเขาใจในโครงสรางของมหานครและการจัดการ
ปญหาหรืออุปสรรค ตลอดจนวิธีการแกไข การพัฒนาในดานตางๆเชน เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา
สังคมและสวัสดิการ
รก.4523
เทคนิคเชิงปริมาณในงานบริหารรัฐกิจ
(3-0)
PA.4523
Quantitative Techniques in Public Administration
ศึกษาวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชในการวางแผนและแกปญหาในการบริหารรัฐกิจ
วิธีการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจอยางมีเหตุผล วิธีการศึกษาเชิงเสนและการพยากรณ

เนน

รก.4524
การบริหารการพัฒนา
(3-0)
PA.4524
Development Administration
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปจจัย
สําคัญที่สงเสริม รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการปรับระบบการบริหาร
เพื่อการพัฒนาประเทศ ศึกษากรณีทั้งของไทยและตางประเทศ

รก.4526
การกําหนดและวิเคราะหนโยบายสาธารณะ
(3-0)
PA.4526
Public Policy Formulation and Analysis
ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และหลักการกําหนดนโยบายสาธารณะในเชิงวิเคราะห เพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอยางมีระเบียบ
รก.4527
การบริหารรัฐวิสาหกิจ
(3-0)
PA.4527
Public Enterprise Administration
ศึก ษาถึง แนวคิด หลั ก การและเหตุ ผลที่ รัฐต องเข า มามี บ ทบาททางเศรษฐกิ จ การจั ดตั้ ง
องคการรัฐวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณูปโภค การกําหนดนโยบายเพื่อดําเนิน
กิจการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการผูกขาดตามธรรมชาติ รวมตลอดถึงเพื่อการหา
รายไดเขารัฐ มาตรฐานในการกํากับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ การปรั บเปลี่ยนบทบาทและการแปรรูป
กิจการรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดถึงรูปแบบการจัดตั้งองคการกํากับดูแลกิจการที่อยูในขอบขายการแปรรูป
รก.4528
การบริหารแรงงาน
(3-0)
PA.4528
Labour Administration
ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางประชากรกับกําลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สภาพและปญหาของแรงงาน หลักการและแนวทางกําหนดนโยบายดานแรงงาน บทบาท
ของรัฐบาลในดานการบริหารแรงงาน ทั้งในแงของการกําหนดคาจางขั้นต่ํา การคุมครองแรงงาน
การแรงงานสัมพันธ การจัดหางานและการพัฒนาฝมือแรงงาน การใหหลักประกั นสังคมและบทบาท
ของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน
ตลอดจนศึกษาโดยเนนถึงปญหาการบริหารแรงงานใน
ประเทศไทยดวย
รก.4529
สัมมนาปญหาการบริหารรัฐกิจ
(3-0)
PA.4529
Seminar in Problems in Public Administration
สัมมนาปญหาการบริหารรัฐกิจดานตางๆ โดยจะเนนปญหาการบริหารรัฐกิจของประเทศที่
กําลังพัฒนา เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดองคการ การคลัง การงบประมาณ ฯลฯ โดยใน
การศึกษาอาจมีการคนควารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปญหาการบริหารรัฐกิจของไทยและ
เปรียบเทียบกับของตางประเทศ

รก.4530
การศึกษาเฉพาะบุคคลดานการบริหารรัฐกิจ
(3-0)
PA.4530
Individual Studies
เปนการศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่องที่นักศึกษามีความสนใจเปนพิเศษ เรื่องที่เลือกศึกษา
ตองเป นเรื่ องที่ เกี่ ย วกั บการบริ หารรั ฐกิ จ และต องอยู ภายใต ก ารดู แลของอาจารย ที่ ป รึก ษาที่ ไ ด รับ
มอบหมาย โดยนักศึกษาจะมีการพบปะกับอาจารยที่ปรึกษาเปนครั้งคราวและเสนอรายงานตามที่รับ
มอบหมาย
กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
รท.2507
การเมืองระหวางประเทศในปจจุบัน
(3-0)
IR.2507
Contemporary World Politics
ศึกษาถึงสภาพของสังคมระหวางประเทศ ผลประโยชนและอํานาจของรัฐ บทบาทของชาติ
มหาอํานาจในเวทีการเมืองระหวางประเทศ โดยเนนถึงความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองระหวางประเทศในปจจุบัน ผลกระทบของการเมืองระหวางประเทศตอประเทศไทยในดาน
ตางๆ เชน เศรษฐกิจ และสังคม
รท.2508
กฎหมายระหวางประเทศ
(3-0)
IR.2508
International Law
ศึกษาถึงทฤษฎี แนวความคิด และที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศกับกฎหมายภายในประเทศ สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ ปญหาในความสัมพันธระหวาง
ประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ฯลฯ
รท.2509
องคการระหวางประเทศ
(3-0)
IR.2509
International Organization
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด ตลอดจนประวัติความเปนมาของสถาบันและองคการระหวาง
ประเทศ โดยเริ่มตั้งแตสันนิบาตแหงชาติ องคการสหประชาชาติ เปนตนมา จนกระทั่งปจจุบัน
เฉพาะองคกรที่สําคัญ โดยเนนดานโครงสราง หนาที่ บทบาทและพฤติกรรม ตลอดจนปญหาและ
วิธีแกไข ซึ่งองคการระหวางประเทศเขาไปเกี่ยวของ

รท.2510

ทฤษฎีและแนวคิดดานความสัมพันธ
3(3-0)
ระหวางประเทศ
IR.2510
Theories and Concept in International Relation
ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎีค วามสัม พันธ ระหว างประเทศ
ทั้งในแนวการศึก ษาแบบเก า
(Traditional Approaches) เชน ทฤษฎีการเมืองเรื่องอํานาจและสัจนิยม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรวาดวย
เรื่องจักรวรรดินิยมและสงคราม ฯลฯ และแนวทางการศึกษาแบบพฤติกรรม (Behavioral Approaches)
ทฤษฎีการตัดสินใจในความสัมพันธระหวางประเทศ และทฤษฎีการพึ่งพิง(Dependency Theory) ฯลฯ
ตลอดจนทฤษฎีที่มีการผสมผสานกันระหวางแนวการศึกษาแบบเกาและแนวการศึกษาพฤติกรรม เชน
ทฤษฎีระบบในความสัมพันธและทฤษฎีการยับยั้งในยุทธศาสตรทางทหาร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อนําไปใช
อธิบายและวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ ตลอดจนสรางความเขาใจ รวมทั้งคาดคะเน
เหตุการณระหวางประเทศ
รท.2511
แนวคิดเกี่ยวกับการฑูตและการระหวางประเทศ (3-0)
IR.2511
Concept on Diplomatic and International Affairs
ศึกษาแนวคิด รูปแบบแลพฤติกรรมของการกําหนด และการดําเนินนโยบายการฑูตและการ
ตางประเทศ โดยเนนถึงปจจัยหรือสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอรูปแบบและ
การดําเนินนโยบายการฑูตในชวงเวลาที่ทําการศึกษา โดยศึกษาแยกประเด็นที่สําคัญๆ เชน ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบาย ฯลฯ ทั้งนี้ในเชิงเปรียบเทียบไทยกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวบางประเทศ
รท.2512

องคการระวางประเทศทางเศรษฐกิจ
(3-0)
กับกระแสโลกาภิวัตน
IR.2512
International Economic Organization and Globalization
ศึกษารูปแบบโครงสรางหนาที่และบทบาทขององคการระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ เชน
WTO , OPEC, ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบตอกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน โดยศึกษาความสัมพันธ
ระหวางประเทศเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอการเมือง ตลอดจนการรวมกลุมประเทศดาน
เศรษฐกิจบทบาทและผลดําเนินการ

รท.3513
การฑูตกับประเทศมหาอํานาจ
(3-0)
IR.3513
Thai Diplomacy and Her Major Neighbors
ศึกษานโยบายการฑูตและการตางประเทศกับประเทศมหาอํานาจในอดีต เพื่อปูพื้นฐานความ
เขาใจ แลวเปรียบเทียบกับนโยบายปจจุบัน โดยเฉพาะตอประเทศสหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุน โดยเนน
นโยบายที่มีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและการเมือง
รท.3514
การฑูตกับประเทศเพื่อนบาน
(3-0)
IR.3514
Thai Diplomacy and Her Neighbors
ศึก ษานโยบายการฑู ตและการต า งประเทศของไทยต อประเทศเพื่ อนบา น เช น พม า ลาว
กัมพูชา มาเลเซียและสิงคโปร ตลอดจนปจจัยปญหาตางๆ เชน สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประทศในดานการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่ นคง
ของประเทศ
รท.3515
นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย
(3-0)
IR.3515
Thailand’s International Economic Policies
ศึกษานโยบายดานเศรษฐกิจของไทยตอประเทศตางๆในปจจุบัน โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนา
แลว เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีนและญี่ปุน ศึกษาแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปจจุบัน โดยเนน
เฉพาะดานเศรษฐกิจที่มีผลตอการคาระหวางประเทศ การสงออก และการนําเขาของทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน
รท.3516
การฑูตพาหุภาคี
(3-0)
IR.3516
Multilateral Diplomacy
ศึกษาการดํ าเนิ นการทู ตในฐานะเปนเครื่องมื อหนึ่ง ในการบรรลุเปา หมายดานนโยบายตา ง
ประเทศเพื่อประโยชนสูงสุดของชาติ โดยวิธีการเจรจา การตอรอง การติดตอสื่อสาร การประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อสรางขอกําหนด กฎเกณฑที่สงเสริม สนับสนุน และควบคุมความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ทั้งนี้กระทําทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ภายใตองคการระหวางประเทศและองคการ
ระดับภูมิภาค ทั้งองคการภาครัฐและเอกชน
รท.3517
ไทยกับความรวมมือในภูมิภาคและอนุภูภาค
(3-0)
IR.3517
Thailand and Regional and Sub-regional Cooperation
ศึกษาสภาพปจจัยและสิ่งแวดลอมตางๆของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดย
เนนความรวมมือดานเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่งคงปลอดภัยของประเทศ โดยเฉพาะประเทศซึ่ง

ชายแดนติดตอกับประเทศไทยและใกลเคียง
ดานตางๆกับประเทศเพื่อนบาน

ศึกษานโยบายของรัฐบาลปจจุบันในเรื่องความรวมมือ

รท.3518
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคอเมริกา (3-0)
IR.3518
International Relations : America Region
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใตบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล เม็กซิโก เปนตน โดยพิจารณาระบบ
โครงสรางและสถาบันทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมทางการเมืองเชิง
เปรียบเทียบแตเพียงสังเขป
รท.3519
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคยุโรป (3-0)
IR.3519
International Relations : European Region
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในทวีปยุโรป เชน
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เปนตน โดยพิจารณาระบบโครงสรางและสถาบันทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมทางการเมืองเชิงเปรียบเทียบแตเพียงสังเขป
รท.3520

ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลางและภูมิภาคอัฟริกา
3(3-0)
IR.3520
International Relations : Middle East and African Region
ศึกษาพฤติกรรมทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในตะวันออกกลาง
เชน อียิปต อิสราเอล ซีเรีย อิรัก อิหราน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต เปนตน และกลุมประเทศแถบอัฟริกา
โดยพิจารณาระบบโครงสรางและสถาบันทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม
ทางการเมืองเชิงเปรียบเทียบแตเพียงสังเขป
รท.3521
ความสัมพันธระหวางประเทศในภูมิภาคเอเซียใต 3(3-0)
IR.3521
International Relations : South Asia Region
ศึกษาพฤติกรรมระหวางประเทศในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในแถบ
เอเซี ยใต เช น อีนเดีย ปากี สถาน บั งกลาเทศ ศรีลัง กา เปนตน ฯลฯ ในเชิงเปรีย บเทีย บ โดยเน น
โครงสรางและสถาบันทางการเมืองของประเทศดังกลาวโดยสังเขป

รท.3522
ภาษาอังกฤษสําหรับนักการฑูต
3(3-0)
IR.3522
English for Diplomats
ศึกษาการใชศัพท ประโยค และบทความ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
และการฑูตสําหรับใชในองคกรของรัฐและองคกรระหวางประเทศ โดยเนนทักษะของการพูด การฟง
การสนทนา มารยาท และกลยุทธในการเจรจาตอรองหรือความสัมพันธระหวางประเทศ
รท.4523
นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0)
IR.4523
Foreign Policy of the United State
ศึกษานโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาในอดีตพอเปนพื้นฐานโดยสังเขป และเปรียบ
เทียบกับนโยบายตางประเทศปจจุบัน โดยเนนดานเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ศึกษาปจจัย
ต า งๆ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดนโยบาย ศึ ก ษาผลกระทบของนโยบายต า งประเทศของ
สหรัฐอเมริกาตอประเทศไทย โดยเนนดานเศรษฐกิจและการเมือง
รท.4524
นโยบายตางประเทศของจีน
3(3-0)
IR.4524
Foreign Policy of China
ศึกษานโยบายตางประเทศของจีนในอดีตพอเปนพื้นฐานโดยสังเขป และเปรียบเทียบกับ
นโยบายตางประเทศปจจุบันตอประเทศตะวันตกและประเทศแถบเอเซียบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
ยุโรป ญี่ปุน เกาหลี ตลอดจนนโยบายจีนเดียวกับประเทศไตหวัน และนโยบาย 1 ประเทศ 2 ระบบ
กับฮองกง ผลกระทบของนโยบายตางประเทศของจีนตอประเทศไทย โดยเนนดานเศรษฐกิจและ
การเมือง
รท.4525
นโยบายตางประเทศของญี่ปุน
3(3-0)
IR.4525
Foreign Policy of Japan
ศึกษานโยบายตางประเทศของญี่ปุนในอดีตพอสังเขปและเปรียบเทียบกับนโยบายปจจุบันตอ
ประเทศตะวั น ตกและประเทศแถบเอเซี ย บางประเทศ บทบาทของญี่ ปุ นต อ ประเทศไทยในเอเซี ย
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะอยางตอประเทศไทย
รท.4526
นโยบายตางประเทศของรัสเซียและเครือจักรภพ 3(3-0)
IR.4526
Foreign Policy of Russia and Commonwealth of Independent States
ศึกษานโยบายตา งประเทศของรั สเซี ยในอดีตก อนการลม สลายพอเปนพื้นฐานความเข าใจ
โดยสังเขป เพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายปจจุบันเมื่อรัฐตางๆแยกตัวเปนอิสระ บทบาทของประเทศ

รัสเซียและเครือจักรภพในสังคมโลกปจจุบัน โดยเนนทางดานเศรษฐกิจแงะการเมือง ผลกระทบของ
นโยบายตอประเทศไทย
รท.4527
นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป
3(3-0)
IR.4525
Foreign Policy of the European Union
ศึกษาประวัติความเปนมาของสหภาพยุโรปและตลาดรวม โครงสราง ภารกิจหนาที่ บทบาท
และความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก นโยบายตางประเทศของสหภาพ โดยเนนดานเศรษฐกิจ
การเงิน และการเมือง ผลกระทบของนโยบายตอประเทศไทย โดยเฉพาะดานการคา
รท.4528
นโยบายตางประเทศของอินเดีย
3(3-0)
IR.4528
Foreign Policy of India
ศึกษานโยบายตางประเทศของอินเดียในอดีตพอเปนพื้นฐานโดยสังเขป เพื่อเปรียบเทียบกับ
นโยบายตางประเทศปจจุบัน โดยเนนดานเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ปญหาความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศปากีสถานและบังกลาเทศ ความสัมพันธของนโยบายตอประเทศไทย
โดยเฉพาะดานการคา
รท.4529
การสัมมนาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศ 3(3-0)
IR.4529
Seminar : International Cooperation
ศึกษาวิเคราะหถึงความรวมมือระหวางประเทศในระดับตางๆ ในการรวมกันแกไขปญหาดาน
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศในปจจุบัน โดยใชแนวความคิดทางการเมืองและความสัมพันธ
ระหวางประเทศมาประยุกตกับการวิ เคราะหปญหาทางการเมืองระหวางประเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทั้งนี้จะมีการฝกหัดแสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดจนการทํารายงานยอยๆ และ
รายงานประจําภาค
รท.4530
การสัมมนาวาดวยความขัดแยงระหวางประเทศ (3-0)
IR.4530
Seminar : International Conflicts
ศึกษาวิเคราะหถึงสถานการณและปญหาของความขัดแยงทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
เปนตน ตลอดจนปจจัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสาเหตูของความขัดแยง โดยใชแนวความคิดทาง
การเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศมาประยุกตกับการวิเคราะหปญหาความขัดแยงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ทั้งนี้โดยมีการฝกหัดแสดงความเห็นหรือการอภิปรายในชั้นเรียน ตลอดจนทํารายงานยอยๆ
และรายงานประจําภาค

