กลุมวิชาโทรัฐศาสตร
กลุมวิชาโทรัฐศาสตร
จํานวนหนวยกิตรวม 18 หนวยกิต
ขอกําหนดของการศึกษา
1. การลงทะเบียนเรียนใหนสิ ิตปรึกษาอาจารยประจําวิชากอน และรับชั้นเรียนละไมเกิน 65 คน
ยกเวนวิชาบังคับ
2. นิสิตที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรเปนวิชาโท จะตองศึกษารายวิชาตามที่กําหนด
จํานวน 18 หนวยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ 3 หนวยกิต
2401180
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
วิชาเลือก 15 หนวยกิต
2400107
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
3(3-0-6)
2400206
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2400209
พัฒนาการของสังคมสมัยใหม
3(3-0-6)
2400210
สังคมวิทยาปริทัศน
3(3-0-6)
2400211
รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
2400301
จริยศาสตรและความเปนธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
2400305
โลกาภิวัตนกบั การเมืองโลก
3(3-0-6)
2400306
ไทยในระบบเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
2401216
รัฐและสังคม
3(3-0-6)
2401217
การเมืองไทยสมัยใหม
3(3-0-6)
2401300
ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
2401301
ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง
3(3-0-6)
2401303
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
2401304
การเมืองเรื่องการพัฒนา
3(3-0-6)
2401305
การเมืองการปกครองทองถิ่นและภูมิภาค
3(3-0-6)
2402306
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
2402307
การตางประเทศของไทย
3(3-0-6)
2402309
ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
2402310
เศรษฐกิจการเมืองโลก
3(3-0-6)
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2402315
องคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
2402356
การเมืองในความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
2402357
การเมืองโลกผานสื่อภาพยนตร
3(3-0-6)
2403313
อาชญาวิทยา
3(3-0-6)
2403404
สตรีศึกษา
3(3-0-6)
2404213
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
2404220
ระบบการบริหารงานของไทย
3(3-0-6)
2404310
การบริหารและสังคม
3(3-0-6)
2404312
การบริหารงานบุคคล
3(3-0-6)
2404432
ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
คําอธิบายรายวิชา
2401180
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0-6)
ความหมาย ความเปนมา และขอบขายของการศึกษารัฐศาสตร แนวคิดหลัก ในการศึกษาทาง
รัฐศาสตร ไดแก การเมืองเปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะ
การเมืองระหวางประเทศ และความคิดทางการเมือง ระบบการเมือง ลัทธิและอุดมการณทาง
การเมือง
Introduction to Political Science
INTRO TO POL SCI
Definitions, history, and scope of the study in political science; main concepts in political science:
comparative politics, state and bureaucracy, public policy formulation, international politics,
political thoughts, political systems, political doctrines and ideologies.
2400107
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย
3(3-0-6)
พัฒนาการของสังคมและการเมืองไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก โดยพิจารณา
ถึงความสัมพันธกับโครงสรางทางสังคม
วัฒนธรรม
และการเมือง รวมทั้งสถาบันที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีการปรับบทบาทและปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางกับสถาบันตางๆเหลานั้นในแต
ละชวงเวลา
Thai Society, Economy and Politics
TH SOC ECON/POL
Development of Thai society and politics in the context of global transformation in relation to
social, cultural and political structures including related institutions where periodical modification
of different institutional roles and interconnections covered.
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2400206
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
แนวการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
ตัวอยางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติและระดับตางๆ
ไดแก
ระบบราชการ
เปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ
Introduction to Comparative Politics
INTRO COMPA POL
Concepts and methods in the study of comparative politics; approaches in comparative politics
with cases from different dimensions and levels; comparative bureaucracy, comparative public
policy.
2400209 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม
3(3-0-6)
ลักษณะสําคัญ ปรากฏการณ องคประกอบ และโครงสรางสังคมสมัยใหม แนวคิดทีเ่ กี่ยวของและ
ความหลากหลายของแนวคิดตางๆ การกอรูปและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม ปญหา สิ่ง
ทาทายและวิกฤตของโครงสรางสังคมสมัยใหม
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ความสัมพันธระหวางการกอรูปและการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม พัฒนาการของ
องคความรูทางสังคมศาสตร ขอถกเถียง และวิวาทะในสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาใจและ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม
ความเชื่อมโยงระหวางความหลากหลายของการ
พัฒนาสังคมสมัยใหมในแตละพื้นที่ และกําเนิดกับการพัฒนาการของรัฐ เศรษฐกิจ และสังคม
สมัยใหม
Development of Modern Society
DEV MOD SOC
Major characteristics, phenomena, components, and structure of modern society; relevant and
various concepts; formation and changes in modern society; problems, challenges, and crisis of
modern social structure; trends of future changes; relationship between the formation and changes
in modern society; developments of social science; relationship between a variety of
developments of modern societies across space, birth and development of modern state, economy,
and society.
2400210 สังคมวิทยาปริทัศน
3(3-0-6)
กระบวนทัศนกระแสหลักทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งรวมถึงสมัยใหมนยิ ม หนาที่นยิ ม
และทฤษฎีระบบการเปรียบเทียบกับกระบวนทัศนอนื่ ๆ โดยวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมและ
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ศึกษาประเด็นทางสังคมวิทยาที่สําคัญคือชนชั้น ครอบครัว อาชญากรรม ความเปนเมือง ความ
ยากจน เพศภาวะและเพศวิถี สุขภาวะ ชาติพันธุ ศาสนา และความเชื่อ
Sociological Perspectives
SOCIO PERSP
Mainstream paradigms in sociology and anthropology including modernism, functionalism, and
system theory; comparison with alternative paradigms by analysizing social phenomena and
studying important sociological issues: social stratification, family, crime, urbanism, poverty,
gender and sexuality, health, ethnicity, religion and belief.
2400211
รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการของนโยบาย บทบาทของตัวแสดง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ ผลกระทบตอนโยบายสาธารณะที่เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางตัวแสดงภาครัฐกับตัวแสดงอื่นๆ ความหมายของประชาสังคม ทฤษฎีตางๆ ที่เกีย่ วกับ
รัฐ และแนวโนมของนโยบายสาธารณะในปจจุบัน
State, Civil Society and Public Policy
STATE CIV PUB POLI
Basic concepts of studying public policy; public policy process; roles of actors involved in public
policy process; state and non – state actor relationships and its impact on public policy; definition
of civil society; state theories and trends of public policy at present.
2400301
จริยศาสตรและความเปนธรรมทางสังคม
3(3-0-6)
บทนําเกีย่ วกับประเด็นหลัก แนวทางในการพิจารณา แนวคิด และบรรทัดฐานทางดานจริย
ศาสตรและความเปนธรรมทางสังคมที่เปนพื้นฐานของมุมมองและจุดยืนในการทําความเขาใจ
การเมืองและสังคมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
โดยเชื่อมโยงเขากับประเด็นปญหาที่เปน
รูปธรรม
Ethics and Social Justice
ETH SOC JUS
An introduction to key issues, approaches, concepts, and norms in ethics and social justice, which
are the bases of perspectives and standpoints in understanding politics and society, both at micro
and macro levels, with reference to concrete problems.
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2400305
โลกาภิวัตนกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
แนวคิดและขอโตแยงเกีย่ วกับโลกาภิวัตน ทั้งในแงของความหมาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ ขอพิจารณาเชิงปทัสถานและบทวิพากษ ผลประโยชนและความตองการเชิงนโยบายของ
ตัวแสดงในระดับโลก ระดับรัฐ ระดับขามชาติ และระดับทองถิ่น และปฏิสัมพันธระหวางตัวแสดง
เหลานี้ในบริบทโลกาภิวัตน
Globalization and World Politics
GLOBAL WRLD POL
Concepts and arguments about globalization in terms of meanings, changing processes, impact
and consequences, normative implications, and critiques; interests and policy preferences of
different actors at the global, state, transnational, and local levels and their interactions in the
context of globalization.
2400306
ไทยในระบบเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
ความสัมพันธระหวางประเทศดานเศรษฐกิจของไทยนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง
ปจจุบัน สหรัฐอเมริกากับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย ไทยกับสถาบันและองคการระหวาง
ประเทศดานเศรษฐกิจ นโยบายตางประเทศดานเศรษฐกิจและกระบวนการกําหนดนโยบาย วิกฤต
เศรษฐกิจกับการเมืองเรื่องการฟนฟู และนโยบายการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
Thailand in the World Economy
TH WRLD ECON
Thailand’s international economic relationships since the end of World War II; the United
States and Thailand’s development policy; Thailand and international economic institutions and
organizations; foreign economic policy and policy-making process; economic crises and politics
of economic revival and structural adjustment policy.
2401216
รัฐและสังคม
3(3-0-6)
พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธระหวางรัฐและสังคม รูปแบบ ปญหาและการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทรัฐในสังคม ความสัมพันธระหวางรัฐและสังคมโลก ปญหาและแนวโนมของ
รัฐและสังคมในยุคโลกาภิวัตน
State and Society
State / Society
Development of the state and society relationship and approaches to the study of state and society,
forms, problems, and changes in the roles of the state in society, the relationship between state
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and global society, problems and trends in the relationship between state and society in the age of
globalization.
2401217
การเมืองไทยสมัยใหม
3(3-0-6)
การเมืองไทยตั้งแตการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ถึงปจจุบนั วิเคราะหสภาพทางการเมือง
แตละชวง ดานลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดลอม การวิเคราะหปจ จัยปญหาตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การเมืองไทย
Modern Thai Politics
MODERN THAI POL
Thai politics from political change in 1932 to the present: analysis of Thai politics in each period
in terms of characteristics causes and environment so as to examine factors which influenced it.
2401300
ปรัชญาการเมือง
3(3-0-6)
ศึกษาแนวความคิดของนักคิดการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร
โดยเนนที่นักคิดและ
แนวความคิดทางการเมืองในประวัติศาสตร
ความคิดทางการเมืองตะวันตก
Political Philosophy
POL PHILO
Philosophical and historical approaches of political thought with special emphasis on Western
classical political thinkers.
2401301
ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง
3(3-0-6)
ความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหมในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธกับการกอตัวของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม ความสัมพันธระหวางความคิดกับสังคม ตัวอยางงานของนัก
ปรัชญาและ นักทฤษฎีทสี่ ําคัญในฐานะที่เปนตัวแทนของกลุมความคิดสามแบบ คือ เสรีนิยม
อนุรักษนยิ ม และสังคมนิยม
Politico-Economic Thought
POLI-ECON THOU
Modern politico-economic thought in Europe/America, in relation to the emergence of capitalism
and modern state; relationships between ideas and societies through the writings of some major
theorists/ philosophers as representing liberalism, conservatisms, and socialism.
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2401303
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยที่สําคัญ
โดยเนน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสถาบันและกระบวนการ
Comparative Democratic Regimes
COMPA DEM REGI
Comparison of regimes of major democratic countries focusing on processes of
change, structural establishments and institutionalization.
2401304
การเมืองเรื่องการพัฒนา
3(3-0-6)
ทฤษฎีที่ขัดแยงกับเกีย่ วกับการพัฒนา และการประยุกตทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและกระบวนการ
ทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในบางประเทศ
Politics of Development
POL DEV
Contending theories of development and underdevelopment and their applications through the
roles of the states and political processes; case studies of development in some countries.
2401305
การเมืองการปกครองทองถิน่ และภูมิภาค
3(3-0-6)
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางทางการเมืองการปกครองในระดับทองถิ่นและภูมภิ าค
กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแงมุมของกฎหมายและสถาบัน ความสัมพันธระหวาง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ขอถกเถียงในเรื่องการรวม
อํานาจ และการกระจายอํานาจ
Local and Regional Politics and Governments
LOC REGIO POL GOV
Comparative studies of local and regional political structure, Thai governmental process from
legal and institutional approaches; central-local relations; regionalization; debates on
centralization and decentralization.
2402306
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
ความหมายของความสัมพันธระหวางประเทศ
ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธระหวาง
ประเทศ แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับความสัมพันธระหวางประเทศและนโยบายตางประเทศ เครื่องมือ
ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ ปจจัยดานการทูต เศรษฐกิจ และการทหารที่มีผลตอความ
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รวมมือและความขัดแยงระหวางประเทศ
ประเด็นรวมสมัยดานความสัมพันธระหวางประเทศ
Introduction to International Relations
INTRO IR
Definitions of international relations; actors in international arena; basic concepts of international
relations and foreign policy; foreign policy instruments; diplomatic, economic, and
military factors affecting international cooperation and conflict; contemporary issues in
international relations.
2402307
การตางประเทศของไทย
3(3-0-6)
พัฒนาการของรัฐและการตางประเทศของสยามในระบบระหวางประเทศสมัยใหม ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจและระเบียบระหวางประเทศและการปรับตัวของสยาม/ไทย การ
ตางประเทศระหวางสยาม/ไทยกับประเทศมหาอํานาจและประเทศเพื่อนบาน
ปจจัยทีก่ ําหนด
นโยบายตางประเทศและการดําเนินนโยบายตางประเทศ ประเด็นรวมสมัยดานการตางประเทศ
ของไทย
Thai Foreign Relations
TH FGN REL
Development of the Siamese state and its foreign relations in the modern international
system; impact of changing international power structures and orders and the adjustment of
Siam/ Thailand; foreign relations of Siam / Thailand with major powers and neighboring
countries; factors shaping Thai foreign policy and policy-making process; contemporary issues
in Thai foreign relations.
2402309
ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสําคัญๆ ไดแก ธูซีดดิ ีส เพลโต มาคิอาเวลลี ฮอบส ล็อก รุสโซ
คานต ที่มีอิทธิพลตอทฤษฎีและประเด็นดานความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
อํานาจและความเปนธรรม
Political Theory and International Relations
POL THEO/ IR
Political thought of majors thinkers: Thucydides, Plato, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau,
and Kant, and their influence on international relations theories and issues, especially power and
justice.
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2402310
เศรษฐกิจการเมืองโลก
3(3-0-6)
พัฒนาการและการทํางานของระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม สถาบันระหวางประเทศซึ่งจัดระเบียบ
เศรษฐกิจโลก
ปจจัยทางการเมืองภายในและการเมืองระหวางประเทศที่มีผลตอพฤติกรรมและ
ทางเลือกของตัวแสดงตางๆ ในระบบเศรษฐกิจโลก แนวคิดและทฤษฎีสําคัญในเศรษฐกิจการเมือง
โลก ประเด็นรวมสมัยที่สําคัญตอเศรษฐกิจการเมืองโลก
World Political Economy
WRLD POL ECON
Development and operation of the modern world economic system; international institutions
governing the world economy; domestic and international political factors shaping behavior and
choices of different actors in the world economy; major concepts and theories in the world
political economy; major contemporary world political economic issues.
2402315
องคการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
บทบาทของสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่นๆ
ในฐานะตัวแสดงที่ไมใชรัฐใน
การเมืองโลก แนวคิดสําคัญในการอธิบายกําเนิด บทบาท และพลวัตขององคการระหวางประเทศ
การเปรียบเทียบองคการระหวางประเทศประเภทตางๆ ขอจํากัด ผลกระทบ และแนวโนมในอนาคต
ของสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่นๆ ในการเมืองโลก
International Organization
INTL ORG
Roles of the United Nations and other international organizations as non-state actors in
world politics; major concepts explaining the origins, roles, and dynamics of international
organizations;
comparing
different
kinds
of
international
organizations; limitations, impacts, and future trends of the United Nations and other
international organizations in world politics.
2402356
การเมืองในความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
โครงสรางอํานาจ ความคิด สถาบัน และอุดมการณที่กําหนดความสัมพันธและการจัดระเบียบ
ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค
ประเด็นปญหาใน
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว
และระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับ
ประเทศกําลังพัฒนา
Politics of International Economic Relations
POL INTL ECON REL
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Structures of power, ideas, institutions, and ideologies shaping economic relationships among
states and the organizing of global and regional economic governance; problems and issues in the
economic relations among the developed countries and between the developed countries and
developing countries.
2402357
การเมืองโลกผานสื่อภาพยนตร
3(3-0-6)
ภาพยนตรคัดสรรซึ่งมีประเด็นเนื้อหาเกีย่ วกับการเมืองโลกและสะทอนคานิยมทีแ่ ตกแตงอุดมการณ
ผลประโยชน และจุดยืนทางจริยธรรมของตัวแสดงที่มีสถานะและภูมหิ ลังแตกตางกัน บทบาทของ
ภาพยนตรในฐานะสื่อที่มีอทิ ธิพลตอการกําหนดและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมซึ่งไดรับความนิยม
ในปจจุบนั โดยเฉพาะอยางยิง่ การสรางทัศนคติ การรับรู วิธีคิด และความเชื่อฝงใจ ที่คนทั่วไปมีตอ
ตัวแสดงและปญหาตาง ๆ ในการเมืองโลก
Global Politics through Film
GLOBAL POL FILM
Selected film dealing with various issues in global politics and reflecting different values,
ideologies, interests, and moral perspectives of actors with different status and background; roles
and impact of film and media as influential means in shaping and changing popular culture,
particularly in imposing and constructing stereotypical images and ideas about various issues and
actors in global politics.
2403313
อาชญาวิทยา
3(3-0-6)
สํารวจกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมอาชญากร เนนธรรมชาติและตัวแปรในการ
นําทฤษฎีมาอธิบายพฤติกรรมอาชญากร อาชญากรรมจําแนกประเภทตาง ๆ และระบบขององคการ
ทางสังคมในการควบคุมและตอบโตตอพฤติกรรมอาชญากร ปญหาอาชญากรรมในประเทศไทยที่
ปรากฏและที่มีนัยสําคัญตออาชญากรรม และวิเคราะหสาเหตุ เทคนิคการบําบัดฟนฟูและปองกัน
Criminology
CRIMINOLOGY
An investigation into social processes involved in criminal behavior; focus on the nature
and variety of theoretical explanation of criminal behavior, the major types of crimes, and social
organization control system that react to criminal behavior, problem of crimes in Thailand, its
extent and significance; causal analysis; techniques of treatment and prevention.
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2403404
สตรีศึกษา
3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีของสํานักสตรีนิยม ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางสังคมและ
การจัดบทบาทระหวางเพศหญิงกับชายในมิติตางๆ สตรีนิยมกับการเปลี่ยนแปลงสําคัญในระบบ
ความคิดที่นํามาซึ่งการตั้งคําถามเกี่ยวกับเพศและโครงสรางทางสังคม การทําความเขาใจกับสตรี
นิยมสํานักตางๆ การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของสํานัก
สตรีนิยม บทบาทของสตรีนิยมในทฤษฎีหลังความทันสมัย
Women Studies
WOMEN STUDIES
Concepts and theories of feminism; issues related to social relationships and the division of sex
roles in our lives; feminism and major changes in social thinking causing questions about gender
and social structure; understanding different schools of feminism; changes in social and cultural
systems caused by feminism; the role of feminism in post-modern theories.
2404213
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
ทฤษฎี นโยบาย และการบริหารงานคลังของรัฐ ทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น
Introduction to Public Finance Administration
INTRO PUB FIN ADM
Theory, policy and administration of public finance, both at the national and local
levels.
2404220
ระบบการบริหารงานของไทย
3(3-0-6)
ระบบบริหารของราชการไทย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎี ที่นํามาประยุกตใชในระบบ
บริหารรัฐกิจของไทย สภาพปญหา แนวทางแกไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของ
ไทย
Thai Administration System
THAI ADM SYSTEM
Thai public administrative system; historical development; concepts and theories adopted by the
system; problems and solutions; Thai administrative reforms.
2404310
การบริหารและสังคม
3(3-0-6)
ปฏิสัมพันธของการบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกีบสังคม โดยเนนถึงผลกระทบของบทบาทรัฐ
ที่มีตอการบริหาร ซึ่งมีผลกระทบตอสังคม ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการจัดรูปแบบการบริหาร
แบบใหมๆ ในปจจุบัน
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Administration and Society
ADMIN/SOCIETY
Administrative interaction of Public and private sectors and society, emphasizing impacts of the
states roles on administration affecting the society; various factors influencing modern
administration designs.
2404312
การบริหารงานบุคคล
3(3-0-6)
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวความคิดเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล กระบวนการ บริหารงานบุคคล
ตามหลักสากลทั่วไป ปจจัยแวดลอมทีม่ ีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล และกระบวนการ
บริหารงานบุคคลในระบบราชการพลเรือนไทย
Personnel Administration
PERSON ADM
Definitions, evolution and concepts of personnel administration; the general process of personnel
administration; environmental factors affecting personnel administration; personnel
administration in the Thai civil service.
2404432
ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
การวิเคราะหทฤษฏีและแนวคิดเกีย่ วกับองคการสาธารณะอยางเปนระบบ
องคประกอบของ
องคการ รูปแบบองคการ โครงสรางองคการ กลยุทธขนาดขององคการ ระบบการผลิตและ
สภาพแวดลอม การเมืองในองคการ วัฒนธรรมองคการ วงจรชีวิตองคการ โลกาภิวัตนกับองคการ
รูปแบบองคการสาธารณะในตางประเทศ และองคการสาธารณะในอนาคต
Organization Theories
ORG THEO
Systematic analysis of theories and concepts of public organizations; the elements of
organizations, forms of organizations, organization structure, strategy and organization
size; production system and environment; politics in organizations, organization culture,
organization life-cycles, globalization and organizations; models of public organizations abroad,
and public organizations in the future.

