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           ความเปนมาของหลักสูตร 
 

ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ไดตระหนักถึงบทบาทของการเปนสถาบันการศึกษาผูพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความรูทางดานรัฐศาสตร 
ใหแกสังคม และไดเริ่มดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ตั้งแต พ.ศ.
2517 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ตั้งแต พ.ศ. 2531 ในพ.ศ. 2548 ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เริ่มรับนิสิตเขาศึกษาในโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา วิชารัฐศาสตร 
ภาคพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับสังคม อันจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูทาง
รัฐศาสตร  มคีวามสามารถรอบดาน มีวิสัยทัศนและมีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตที่ดีอยู
ในสังคมและจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
           โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร   ภาคพิเศษ   มีการเรียนการสอนที่ 

ครอบคลุมใน 4 สาขา คือ สาขาการปกครอง สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาความสัมพันธระหวางประเทศและสาขา
บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย โดยมีจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
ประกอบดวย 

v หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    32  หนวยกิต 
v หมวดวิชาเฉพาะ         99  หนวยกิต 
v หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หนวยกิต                           

 
                 คาใชจายในการศึกษา 

 
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคตนและภาคปลาย    ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 ประกอบดวย 

- คาธรรมเนียมพิเศษของโครงการ  ภาคการศึกษาละ        5,000  บาท  
- คาบํารุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคการศึกษาละ      3,700  บาท 
- คาธรรมเนียมพิเศษโครงการฯ   ภาคการศึกษาละ      1,300 บาท 
- คาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจาย             ภาคการศึกษาละ   25,000 บาท 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูรอน (กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูรอน) 
าคการศึกษาละ   12,000 บาท 
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               ระยะเวลาการศึกษา 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาคพิเศษ เปนหลักสูตร  4  ป   โดยแตละป
การศึกษาประกอบดวยภาคการศึกษาตน  และภาคการศึกษาปลาย ทั้งนี้นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในภาค
ฤดูรอนไดในบางรายวิชา   

              กําหนดการเรียนการสอน 
 

วันจันทร – วันศุกร    เวลา   08.00-20.00  น. 
 

               สถานที่ศึกษา 
 

คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   วิทยาเขตบางเขน   เลขที่ 50   ถนนงามวงศวาน    
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร 19000 

 
            คุณสมบัติของผูสมัคร 

 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ทุกสาขาและมีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.25 คะแนนสอบวัดความรูของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) (O-NET  GAT  PAT) 

 
  หลักฐานประกอบการสมัคร 

 
-  รูปถายสี  หรือขาวดํา   หนาตรง   ไมสวมแวนตาดํา   ขนาด  1 นิ้ว  ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
-  ใบรายงานผลการทดสอบ O-NET (อายุไมเกิน 2 ป)            จํานวน 1 ชุด 
-  หนังสือรับรองผลการทดสอบทางการศึกษาในการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) (อายุไมเกิน 2 ป)         
                    จํานวน 1 ชุด 
- หนังสือรับรองผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) (อายุไมเกิน 2 ป   จํานวน 1 ชุด  
-  สําเนาหลักฐานการศึกษา  (ใบ ปพ๑.)              จํานวน 1 ชุด 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน               จํานวน 1 ชุด 
-  สําเนาทะเบียนบาน               จํานวน  1 ชุด 
 

          จํานวนที่รับเขาศึกษา 
 

หมายเหต ุ สําหรับหลักฐานประกอบการสมัครที่เปนสําเนาเอกสารใหผูสมัครลงนาม รับรองสําเนาถูกตอง  
                  ทุกรายการ 
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จํานวนรับ 
จํานวน    30       คน 

 
    การคัดเลือกเขาศึกษาระบบรับตรง 

 
  พิจารณาจากผลคะแนนสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  
ผลคะแนน O-NET ผลคะแนน GAT  ผลคะแนน PAT  และวิธีการสอบสัมภาษณ 
 

คะแนนวิชาที่ตองใชในการประกอบการสมัคร 
 

ผลคะแนนสอบ O-NET ผลคะแนนสอบ  PAT (เลือก 1 วิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อ วิชา 

01 ภาษาไทย 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร 
02 สังคมศึกษา 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
03 ภาษาอังกฤษ 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 
04 คณิตศาสตร 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 
05 วิทยาศาสตร 80 ความถนัดทางภาษาจีน 

ผลคะแนนสอบ  GAT 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 
85 ความถนัดทั่วไป 82 ความถนัดทางภาษาบาลี 

                                                                
หมายเหต ุ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนสอบวัดความรูที่ใช  ในกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกลาว 

 
              คาใชจายในการสมัครเขาศึกษา 

 
  ใบสมัครพรอมระเบียบการรับสมัครชุดละ  100  บาท 
  คาสมัครสอบคัดเลือก    300 บาท 
 
 

วิธีการสมัคร 
 
  สมัครดวยตนเองเทานั้น  ที่หองศูนยจัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ อาคารสังคมศาสตร       
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน   
 
 

    กําหนดการรับสมัคร 
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จําหนายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต 
    วันที่  17    พฤษภาคม  2556 - วันที่  18   พฤษภาคม 2556  
   เวลา 09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น. 
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทางเว็บไซต www.soc.ku.ac.th  
      วันที่   19   พฤษภาคม 2556  เวลา 15.00 น.  
 
สอบสัมภาษณและชําระคาใชจายในการศึกษา 
       วันที่  20  พฤษภาคม 2556 โดย 
  - สอบสัมภาษณ ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. 
  - ชําระคาใชจายในการศึกษาภายในเวลา 16.00 น.  
 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซต/ที่คณะ 
       วันที่  21 พฤษภาคม 2556 
 
เปดเรียน 
       วันที่ 10 มิถุนายน 2556 
 
ทั้งนี้ผูสมัครตองยื่นใบสมัครดวยตนเองเทานั้น 
 
* กําหนดการเปดเรียนเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soc.ku.ac.th
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                            ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
  จะไดรับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร)  “B.A. (Political Science)”  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาการปกครองสามารถประกอบอาชีพตางๆ เชน รับราชการใน
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานราชการตาง ๆ เปนขาราชการการเมืองและเขาทํางานบริษัทเอกชน  

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจสามารถประกอบอาชีพตางๆ เชน รับราชการใน
หนวยงานราชการ สถาบันทางการเมืองอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ และเขาทํางานในธนาคารและบริษัทเอกชน 

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาความสัมพันธระหวางประเทศสามารถประกอบอาชีพตางๆ 
เชน รับราชการในกระทรวงการตางประเทศ  หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  และเขาทํางานใน
บริษัทเอกชน  

  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัยสามารถประกอบ
อาชีพตางๆ เชน รับราชการในกระทรวงยุติธรรม  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  หนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และเขาทํางานในบริษัทเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -6- 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 
ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
ชื่อหลักสูตร 
  
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร 
  Bachelor  of Arts  Program  in Political Science 
 
ชื่อปริญญา 
 
  ชื่อเต็ม    :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร) 
  ชื่อยอ : ศศ.บ.  (รัฐศาสตร) 
  ชื่อเต็ม : Bachelor  of Arts (Political Science) 
  ชื่อยอ : B.A.  (Political Science) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ     
 
  ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางรัฐศาสตรดานการปกครอง  บริหารรัฐกิจ
ความสัมพันธระหวางประเทศ  และบรหิารงานยุติธรรมและความปลอดภัย     โดยเนนที่คุณภาพของบัณฑิต
และสรางจิตสํานึกใหบัณฑิตพรอมรับใชสังคม 
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จํานวนหนวยกิตรวม                                                              137    หนวยกิต 
โครงสรางของหลักสูตร 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                32  หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    9  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาภาษา               12 
 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    9  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาพลศึกษา    2   หนวยกิต 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ 99  หนวยกิต 
  - กลุมวิชาแกน   24  หนวยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ   39  หนวยกิต 
  - วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   21  หนวยกิต 
  - วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา   15  หนวยกิต 
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    6  หนวยกิต 
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32  หนวยกิต 
-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     9  หนวยกิต 
 01422101  สถิติเบื้องตน                                 3 (3-0) 
 (Elementary Statistics)  
 01999211  คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  3 (2-2) 
  (Mathematics and Computer in Everyday Life) 
 หรือ 
 01422421  สถิติและคอมพิวเตอรสําหรับสังคมศาสตร  3 (3-0) 
  (Statistics and Computer for Social Sciences) 
และเรียนอกี 3 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
  01404101  วิทยาศาสตรทั่วไป                        
  3 (3-0) 
   (General Science) 
  01417101  คณิตศาสตรพื้นฐาน                   
  3 (3-0) 
   (Basic Mathmatics) 
  01999012  สุขภาพเพื่อชีวิต                             
  3 (3-0) 
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    (Health for Life) 
  01999213  สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและ
ชีวิต      3 (3-0) 
                     (Environment, Technology and Life) 
 
-  กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ                                9 (9-0 ) 
 01999021  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร               
  3 (3-0)     
  (Thai Language for Communication)                           
 01361111   การเขียนภาษาไทย                        
    3 (3-0) 
 (Writing I) 
-  กลุมวิชาสังคมศาสตร     6  หนวยกิต 

01108101  เศรษฐศาสตรทั่วไป      3 (3-0) 
  (Introduction to Economics)                      
และเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01999141  มนุษยกับสังคม     3 (3-0) 
  (Man and Society)                          
01460111  สังคมวิทยาเบื้องตน     3 (3-0) 
   (Introduction to Sociology)      

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร     3  หนวยกิต 
เรียน 3 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 

 01387102 ปรัชญาทั่วไป   3 (3-0) 
  (General Philosophy)                                  
 01452221  ประวัติศาสตรไทย   
 3 (3-0) 
  (Thai History)                     
 01999031  มรดกอารยธรรมโลก  
 3 (3-0) 
  (The Heritage of World Civilizations)               
 01999032  ไทยศึกษา     3 (3-0) 
  (Thai   Studies)                            



 -9- 

 01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต    
 3 (3-0) 
   (Arts of Living)                
-  กลุมวิชาพลศึกษา  2
 หนวยกิต 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    2 (0-2) 
    (Physical  Education Activity)  

 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 99   หนวยกิต 
- กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต 
 01453111 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป    3 (3-0) 
    (Introduction to Law)     
 01454111 รัฐศาสตรเบื้องตน       3 (3-0) 
    (Introduction to Political Science)     
 01454211 การเมืองและการปกครองของไทย    3 (3-0) 
    (Thai Politics and Government)     
 01454212 ทฤษฎีการเมือง     3 (3-0) 
    (Political  Theory)      
 01455231 หลักความสัมพันธระหวางประเทศ      3 (3-0) 
    (Principles of International Relations)     
 01456251 หลักอาชญาวิทยา     3 (3-0) 
    (Principles of Criminology)     
 01457241 หลักการปกครองทองถิ่น      3 (3-0) 
    (Principles of Local Government)     
 01458221 ขอบขายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร     3 (3-0) 
    (Scope and Theories of Public Administration) 
 
-  กลุมวิชาเฉพาะบังคับ      39   หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งตอไปนี้      39     หนวยกิต 
สาขาการปกครอง 
01454213 การเมืองเปรียบเทียบ       3 (3-0) 

(Comparative Politics) 
01454311 การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา    3 (3-0) 
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(Politics and Government of the United States) 
01454312 การเมืองและการปกครองของรัสเซีย     3 (3-0) 

(Politics and Government of Russia) 
01454313 การเมืองและการปกครองของญี่ปุน     3 (3-0) 

(Politics and Government of Japan) 
01454314 การเมืองและการปกครองของจีน      3 (3-0) 

(Politics and Government of China) 
 
01454315 การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร    3 (3-0) 

(Politics and Government of the United Kingdom) 
01454316 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3 (3-0) 

(Politics and Government of Southeast Asia) 
01454411 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง      3 (3-0) 

(Political Parties and Election) 
01454412 การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา      3 (3-0) 
  (Politics in Developing Countries) 
01454491 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร       3 (3-0) 

(Research Methods in Political Science)      
01454497 สัมมนา         1 

(Seminar) 
01454498 ปญหาพิเศษ         2 

(Special Problems) 
01455233 ภูมิรัฐศาสตร         3 (3-0) 

(Geo-Politics) 
01457242 การปกครองทองถิ่นไทย       3 (3-0) 
  (Thai Local Government) 
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
01104401 ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ       3(3-0) 

(International Economic Systems)  
01452112 ประวัติศาสตรและเหตุการณปจจุบันของโลก     3 (3-0) 

(History and Contemporary World Affairs)  
01453441 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง      3 (3-0) 

(Public International Law)    
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01454491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร       3 (3-0) 
(Research Methods  in Political Science) 

01455232 ความสัมพันธระหวางประเทศรวมใหม      3 (3-0) 
(Contemporary International  Relatians)  

01455233 ภูมิรัฐศาสตร         3 (3-0) 
(Geo-Politics) 

01455234 องคการระหวางประเทศ        3 (3-0) 
(International Organizations)  

01455331 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ       3 (3-0) 
(Theories of International Politics) 

01455334 นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป      3 (3-0) 
(Foreign Policy of the European Union)  

01455337 นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา     3 (3-0) 
(Foreign Policy of the United States)  

01455431 นโยบายตางประเทศเปรียบเทียบ      3 (3-0) 
(Comparative Foreign Policy) 

01455435 การวิเคราะหศัพทเทคนิคทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3 (3-0) 
(Technical Term Analysis in  International Relations) 

01455497 สัมมนา          1 
(Seminar) 

01455498 ปญหาพิเศษ         2 
 (Special Problems) 

สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
01456252 การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน      3 (3-0) 

(Juvenile Delinquency) 
01456253 อาชญากรรมและปญหาสังคมที่เกี่ยวของ     3 (3-0) 

(Crime and Related Social Problems)   
01456254 การปองกันอาชญากรรม       3 (3-0) 

(Crime Prevention) 
01456255  กระบวนการยุติธรรม        3 (3-0) 
  (Criminal Justice)  
01456351 ทฤษฎีอาชญาวิทยา        3 (3-0) 

(Criminological Theory) 
01456352 อาชญาวิทยาคลีนิค        3 (3-0) 

(Clinical Criminology)  
01456355 การจัดการดานความปลอดภัย       3 (3-0) 
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(Security Management) 
01456451 การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ     3 (3-0) 

(Probation and Parole)  
01456452 การลงโทษและการแกไขผูกระทําผิดในสถาบัน     3 (3-0) 

(Punishment and Institutional Corrections) 
01456453 กิจการตํารวจกับการบังคับใชกฎหมายในชุมชน    3 (3-0) 

(Police and Community Law Enforcement)  
01456456 การแกไขผูกระทําผิดในชุมชน       3 (3-0) 

(Community-based Corrections) 
01456491 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยา       3 (3-0) 

(Research Methods  in Criminology)  
01456497 สัมมนา         1 

(Seminar) 
01456498 ปญหาพิเศษ         2 

(Special Problems)   
สาขาบริหารรัฐกิจ 
01458222 การจัดการทรัพยากรมนุษย       3 (3-0) 

(Human Resource Managrment) 
01458223 ทฤษฎีองคการและการออกแบบ       3 (3-0) 

(Organization Theory and Design)  
01458224 การจัดการภาครัฐ        3 (3-0) 

(Public Management) 
01458225 การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน    3 (3-0) 

(Public Policy Analysis and Program Evaluation)  
01458324 การบริหารงานคลัง        3 (3-0) 

(Public Finance  Administration) 
01458326 พฤติกรรมองคการในภาครัฐ       3 (3-0) 

(Organizational Behavior in Public Sector)  
01458327 ภาวะผูนําในภาครัฐ        3 (3-0) 

(Leadership in  Public Sector) 
01458328 การบริหารโครงการ        3 (3-0) 

(Project Management)  
01458422 เทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณทางการบริหารรัฐกิจ    3 (3-0) 
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(Quantitative Techniques in Public Administration) 
01458423 การปรับปรุงผลิตภาพในภาครัฐ      3 (3-0)  

(Productivity Improvement in  Public Sector) 
01458427 การบริหารความขัดแยงในภาครัฐ       3 (3-0) 

(Conflict Management in Public Sector) 
01458491 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร      3 (3-0) 

(Research Methods in Public Administration)  
01458497 สัมมนา          1 
  (Seminar) 
01458498 ปญหาพิเศษ         2 
  (Special Problems)  

 
- วิชาเฉพาะเลือก        36  หนวยกิต 
 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา   ใหเลือกเรียน 21 หนวยกิตจากรายวิชาในสาขาเดียวกับวิชาเฉพาะบังคับ
ดังตอไปนี้ 
สาขาวิชาการปกครอง  
เลือกเรียน 21 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01454317 การเมืองและการปกครองของกลุมประเทศตะวันออกกลาง   3 (3-0) 

(Politics and Government of the Middle East) 
01454413 ชนชั้นนําทางการเมือง       3 (3-0) 

(Political Elite) 
01454414 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม      3 (3-0) 

(Modern Political Change) 
455496  เรื่องเฉพาะทางการปกครอง      3 (3-0) 
  (Selected Topics in Government) 
455334  นโยบายตางประเทศของสหภาพยุโรป      3 (3-0) 

(Foreign Policy of the European Union) 
01458224 การจัดการภาครัฐ       3 (3-0) 
  (Public Management) 
01458225 การวิเคราะหนโยบายสาธารณะและการประเมินแผนงาน   3 (3-0) 

(Public Policy Analysis and Program Evaluation) 
01460323  สังคมวิทยาการเมือง        3 
(3-0)  

(Political Sociology) 
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สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
เลือกเรียนไมนอยกวา  6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01455332 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศแอฟริกา   2 (2-0) 

(Foreign Affairs of African Countries) 
 
01455333 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศละตินอเมริกา  3 (3-0) 

(Foreign Affairs of Latin American Countries) 
01455335 นโยบายตางประเทศของญี่ปุน       3 (3-0) 

(Japanese Foreign Policy) 
01455336 นโยบายตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3 (3-0) 
 (Foreign Policy of Southeast Asian Countries)  
01455338 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศตะวันออกกลาง 3 (3-0)  

(Foreign Affairs of Middle East Countries)  
01455434 นโยบายตางประเทศของจีน      3 (3-0) 

(Chinese Foreign Policy)  
 
ใหเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01455235 ความสัมพันธระหวางประเทศกับอารยธรรมโลก     3 (3-0) 

(International Relations and World Civilization) 
01455432 การตางประเทศของไทย        3 (3-0) 

(Thai International Relations) 
01455433 ยุโรปศึกษา         3 (3-0) 

(European Study) 
01455496 เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3 (3-0) 
  (Selected Topics in International Relations) 
 
และเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01454311 การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา     3 (3-0) 

(Politics and Government of the United States) 
01454313 การเมืองและการปกครองของญี่ปุน      3 (3-0) 

(Politics and Government of Japan) 
01454314 การเมืองและการปกครองของจีน       3 (3-0) 

(Politics and Government of China) 
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01454315 การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร     3 (3-0) 
(Politics and Government of the United Kingdom) 

01454316 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3 (3-0) 
(Politics and Government of Southeast Asia) 

 
 
เลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01452422 ประวัติศาสตรการทูตไทย      3 (3-0) 

(Diplomatic History of Thailand) 
01452442 ประวัติศาสตรจีนสมัยใหม       3 (3-0) 

(Modern History of China) 
01452451 ประวัติศาสตรยุโรปสมัยใหม       3 (3-0) 

(Modern History of Europe) 
01452461 ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาสมัยใหม     3 (3-0) 

(Modern History of the United States) 
 
สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
ใหเลือกเรียน 21 หนวยกิตจากรายวิชาตอไปนี้ 
01456353 การพิสูจนหลักฐาน        3 (3-0) 

(Forensic Science) 
01456354 หลักการสืบสวนสอบสวน      3 (3-0) 

(Principles of Criminal Investigation) 
01456356 กระบวนการและการบริหารคดีเด็กและเยาวชน     3 (3-0) 

(The Juvenile Justice System Administration) 
01456357 อาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมและสื่อ      3 (3-0) 

(Crime, Criminal Justice System and Media) 
01456358 สตรีกับอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม    3 (3-0) 

(Women, Crime and Criminal Justice) 
01456455 เหยื่อวิทยา         3 (3-0) 

(Victimology) 
01456457 เศรษฐศาสตรอาชญากรรม      3 (3-0) 
  (Economics of Crime) 
01456496 เรื่องเฉพาะทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม   3 (3-0) 
  (Selected Topics in Criminology and Criminal Justice Administration) 
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สาขาบริหารรัฐกิจ 
เลือกเรียน 21 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
01458322 การงบประมาณภาครัฐ        3 (3-0) 

(Public Sector Budgeting) 
 

01458323 การบริหารแรงงาน       3 (3-0) 
(Labour Administration) 

01458325 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา    3 (3-0)  
(Comparative Public Administration and  Development Administration) 

01458421 การวางแผนในภาครัฐ        3 (3-0) 
(Planning in  Public Sector) 

01458424 การบริหารงานญี่ปุน        3 (3-0) 
(Japanese Management) 

01458425 การพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง      3 (3-0) 
(Organization Development and Change) 

01458426 การบริหารงานระหวางหนวยงานภาครัฐ      3 (3-0) 
(Intergovernmental Administration)  

01458428 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ    3 (3-0) 
 (Public Management Information Systems) 
01458429 การบริหารคุณภาพในภาครัฐ      3 (3-0) 
 (Quality Management in the Public Sector)  
01458496 เรื่องเฉพาะทางบริหารรัฐกิจ      3 (3-0) 
 (Selected Topics in  Public Administration) 
 
-  กลุมวิชาเลือกนอกสาขา    ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง 
 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสวิชามีดังนี้  
เลขรหัสสามตัวแรก 
01454 หมายถึง  สาขาการปกครอง 
01455  หมายถึง  สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
01456 หมายถึง  สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
01458  หมายถึง  สาขาบริหารรัฐกิจ 
 
เลขรหัสตัวกลางของรหัสสามตัวทาย 
1  หมายถึง  กลุมวิชาการปกครอง 
2  หมายถึง  กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
3  หมายถึง  กลุมวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
4  หมายถึง  กลุมวิชาการปกครองทองถิ่น 
5  หมายถึง  กลุมวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
9  หมายถึง  กลุมวิชาการวิจัย สัมมนา และปญหาพิเศษ 
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รูปขนาด 1 นิ้ว 

    เลขประจําตัวผูสมัคร…............................ 

 
 

ใบสมัคร 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร  ภาคพิเศษ 

ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปการศึกษา  2556 

เลือกสมัครเพียง 1 หมวดวิชาเทานั้น 
£  สาขาบริหารรัฐกิจ  £  สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
£  สาขาการปกครอง  R สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 

โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจง 
ชื่อ – สกุล R  นาย  £  นางสาว  นักรบ  กลาหาญ      
เกิดวันที่ 2       เดือน                  มกราคม พ.ศ            2531    อาย ุ    20                     
ป 
สถานที่เกิดจังหวัด นนทบุร ี  เชื้อชาติ   ไทย สัญชาติ           ไทย  ศาสนา   พุทธ   

บัตรประจําตัวประชาชนที่   
 
ที่อยูที่สะดวกในการติดตอระหวางสมัครสอบ 
บานเลขที่ 123/1  หมูบาน  อยูสุขวิลลา ซอย    12 ถนน วิภาวดี-รังสิต  
แขวง/ตําบล  ลาดยาว  เขต/อําเภอ จตุจักร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร   
รหัสไปรษณีย  10900 โทรศัพทบาน 0-2453-7890  มือถือ  0-81234-5678  
E-Mail soodlor@hotmail.com          
ชื่อบิดา นายเกงกาจ กลาหาญ  อาย ุ 55        ป  อาชีพ รับราชการ    
ชื่อมารดา นางธิดา         กลาหาญ   อาย ุ 52 ป  อาชีพ        พยาบาล   

บุคคลที่สามารถติดตอไดในกรณีเรงดวน 
ชื่อ-สกุล  นางธิดา         กลาหาญ  เกี่ยวของกับผูสมัครเปน    มารดา   
ที่อยู  123/1    หมูบานอยูสุขวิลลา ซอย   12 ถนนวิภาวดี-รังสิต     แขวงลาดยาว      เขตจตจุักร
  
โทรศัพทบาน  0-2453-7890  โทรศัพทมือถือ  0-81-4563254    

สําเร็จการศึกษาระดับ R  มัธยมศึกษาตอนปลาย R  สายวิทย-คณิต £ สายศิลป................................. 
£  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขา.............................................................................................. 
£  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................................................................. 

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.57 จากสถานศึกษา  สารวิทยา  จังหวัด กรุงเทพฯ  

3 - 4 4 0 7 - 0 4 2 5 6 - 3 3 - 9 

 

ตัวอยางการกรอกใบสมัคร 

mailto:soodlor@hotmail.com
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คะแนนวิชาที่ตองใชในการประกอบการสมัคร 

ผลคะแนนสอบ  O-Net ผลคะแนนสอบ  PAT (เลือก 1 วิชา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา คะแนน รหัสวิชา ชื่อ วิชา คะแนน 

01 ภาษาไทย 35 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร - 
02 สังคมศึกษา 40 77 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส - 
03 ภาษาอังกฤษ 45 78 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน - 
04 คณิตศาสตร 46 79 ความถนัดทางภาษาญี่ปุน 50 
05 วิทยาศาสตร 50 80 ความถนัดทางภาษาจีน - 

ผลคะแนน GAT 81 ความถนัดทางภาษาอาหรับ - 
85 ความถนัดทั่วไป 30 82 ความถนัดทางภาษาบาลี - 

 
 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและหลักฐานตาง ๆ ที่นํามาประกอบการสมัครเปนเอกสารที่ถูกตอง
ตามความเปนจริงทุกประการ 
      (ลงชื่อ)   นักรบ  กลาหาญ   
                   (นายนักรบ    กลาหาญ) 
                               ผูสมัครสอบ 
      ยื่นใบสมัครวันที่ .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับเจาหนาที่ 
 หลักฐานการสมัคร £ ครบ 
    £ ไมครบ ขาดเอกสารดังนี้ 1.......................................................... 
        2.......................................................... 
ชําระคาสมัครเรียบรอยแลว     3......................................................... 

ใบเสร็จรับเงินเลมที่......................เลขที่......................... (ลงชื่อ)............................................................ 
                                เจาหนาที่รับสมัคร 
                       วันที่
............................................................. 
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รูปขนาด 1 นิ้ว 

 

บัตรประจําตัวผูสมัครสอบ ประจําปการศึกษา 2556                                เลขประจําตัวผูสมัคร
.................................. 
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร ภาคพิเศษ  
ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เลือกเพียง 1 สาขา 
£   สาขาบริหารรัฐกิจ  £   สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 
£   สาขาการปกครอง  R   สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ 
ลงชื่อ..........................................................       ลงชื่อ นายนักรบ กลาหาญ   
           เจาหนาที่รับสมัคร                      ผูสมัคร 
 

 


