เริ่มใช้ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
(Political Science)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
Master of Arts Program in Political Science

ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
Master of Arts (Political Science), M.A. (Political Science)

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. วิชาเอก
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
ข. วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01454597 สัมมนา
(Seminar)
01454511 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
(Scope and Methods of Political Science)
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
01454591 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Methods in Political Science)
01454592 การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Application of Statistic Techniques in Political Science Research)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต (แยกตามหมวด)
01454598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)
ก. กลุ่มวิชาการปกครอง
01454512 การเมืองการปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
01454513 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Thought)
01454514 การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
(Politics in Developing Countries)
01454515 การเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Politics)
01454517 การเมืองว่าด้วยการพัฒนาชนบท
(Politics of Rural Development)

1,1
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1–3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01454521

หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Principle and Comparative Local Government)
01454525 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
(Political Economy on Rural Development)
01454527 การเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่น
(Political for Citizenship at Local Level)
ข. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
01454531 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Theories of Public Administration)
01454533 ทฤษฎีองค์การ
(Organization Theory)
01454535 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy Analysis)
01454536 การบริหารโครงการในภาครัฐ
(Project Management in Public Sector)
01454537 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Human Resource Management)
01454541 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ
(Public Management Information Systems)
01454542 วิธีเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Quantitative Approaches and Public Administration)
01454543 การบริหารงานคลังสาธารณะ
(Public Finance Administration)
01454544 การพัฒนาองค์การ
(Organization Development)
01454545 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในภาครัฐ
(Risk and Crisis Management in Public Sector)
01454551 ระบบงานยุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Criminal Justice System)
01454552 ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Security System)
01454553 นโยบายอาญากับการพัฒนาสังคม
(Criminal Policy and Social Development)
01454555 การวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Planning in the Administration of Justice and Security)
01454558 การบริหารงานราชทัณฑ์
(Correctional Administration)
01454561 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(Analysis and Evaluation on Criminology and Criminal Justice Projects)
ค. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
01454572 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบนั
(Current International Relations)
01454573 ทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Theories and Analysis in International Relations)
01454574 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
(Comparative Foreign Policy)
01454575 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
(Theories of International Political Economy)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01454576

สื่อในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Media in International Relations)
01454577 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
(International Relations and the Environment)
01454578 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประชาคมอาเซียน
(Political Economy of the ASEAN Community)
01454579 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยมหาอํานาจ
(International Political Economy of Major Power)
01454581 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Political Economy of Southeast Asian Countries)
01454582 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
(Political Economy of Development)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01454599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1-12

แผน ข
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
9 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต

รายวิชา
ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
01454597 สัมมนา
(Seminar)
01454511 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
(Scope and Methods of Political Science)
- วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
01454591 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Research Methods in Political Science)
01454592 การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
(Application of Statistic Techniques in Political Science Research)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชา ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต (แยกตามหมวด)
01454598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problem)
ก. กลุ่มวิชาการปกครอง
01454512 การเมืองการปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
01454513 ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Thought)
01454514 การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
(Politics in Developing Countries)
01454515 การเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
(Environmental Politics)

1,1
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1–3

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01454517

การเมืองว่าด้วยการพัฒนาชนบท
(Politics of Rural Development)
01454521 หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Principle and Comparative Local Government)
01454525 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
(Political Economy on Rural Development)
01454527 การเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่น
(Political for Citizenship at Local Level)
ข. กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
01454531 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Theories of Public Administration)
01454533 ทฤษฎีองค์การ
(Organization Theory)
01454535 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy Analysis)
01454536 การบริหารโครงการในภาครัฐ
(Project Management in Public Sector)
01454537 การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Human Resource Management)
01454541 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ
(Public Management Information Systems)
01454542 วิธีเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์
(Quantitative Approaches and Public Administration)
01454543 การบริหารงานคลังสาธารณะ
(Public Finance Administration)
01454544 การพัฒนาองค์การ
(Organization Development)
01454545 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในภาครัฐ
(Risk and Crisis Management in Public Sector)
01454551 ระบบงานยุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Criminal Justice System)
01454552 ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Security System)
01454553 นโยบายอาญากับการพัฒนาสังคม
(Criminal Policy and Social Development)
01454555 การวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
(Planning in the Administration of Justice and Security)
01454558 การบริหารงานราชทัณฑ์
(Correctional Administration)
01454561 การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(Analysis and Evaluation on Criminology and Criminal Justice Projects)
ค. กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
01454572 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบนั
(Current International Relations)
01454573 ทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Theories and Analysis in International Relations)
01454574 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
(Comparative Foreign Policy)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01454575

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
(Theories of International Political Economy)
01454576 สื่อในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Media in International Relations)
01454577 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
(International Relations and the Environment)
01454578 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประชาคมอาเซียน
(Political Economy of the ASEAN Community)
01454579 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยมหาอํานาจ
(International Political Economy of Major Power)
01454581 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Political Economy of Southeast Asian Countries)
01454582 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
(Political Economy of Development)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
01454595 การศึกษาค้นคว้าอิสร
(Independent Study)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3,3

คําอธิบายรายวิชา
01454511

01454512

01454513

01454514

ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Scope and Methods of Political Science)
ภววิทยาและญาณวิทยาในศาสตร์แห่งการเมือง สถาบันการเมืองระหว่างประเทศปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมืองกระบวนการ
ทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ประเด็นและหัวข้อร่วมสมัยในวิชารัฐศาสตร์แนวโน้มว่าด้วยขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร์
Ontology and epistemology in the science of politics. Political institutions, political philosophy and ideologies,
international politics, political process and public policy. Contemporary themes and issues in political science. Trends in
scope and methods of political science.
3(3-0-6)
การเมืองและการปกครองไทย
(Thai Politics and Government)
พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและการปกครองของไทยการเมืองและการปกครองไทยก่อนกรุงเทพการเมืองและการปกครอง
ไทย ก่อนปฏิวัติสยาม การเมืองและการปกครองไทยในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ วิวาทะในการเมืองและการปกครองไทย
Historical background of Thai politics and government. Thai politics and government before Bangkok era. Thai
politics and government before Siamese revolution. Thai politics and government under constitutional monarchy regime.
Debates in Thai politics and government.
ความคิดทางการเมืองร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Political Thought)
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการปฏิวัติทางการสื่อสารที่มีต่อความคิดทางการเมือง บทบาทที่ลดลงของรัฐชาติ และประชาธิปไตย
แบบตัวแทน การขยายตัวของการเมืองที่ไม่อยู่ในกรอบของสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการในรูปแบบต่างๆ
Influence of globalization and communication revolution over political thought. The declining role of the nationstate and representative democracy. Expansion of politics outside the conventional framework of political institutions.
การเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
3(3-0-6)
(Politics in Developing Countries)
ทฤษฎีและแนวความคิดทางรัฐศาสตร์ทั้งเก่าและใหม่ ทฤษฎีและโครงสร้างและหน้าที่ ทฤษฎีระบบ แนวความคิดภาวะทันสมัย
การพัฒนาทางการเมือง ทฤษฎีการพึ่งพา พร้อมกันนั้นจะกล่าวถึงลักษณะของสถาบันทางการเมือง แบบเดิม ความเสื่อมของสถาบันทางการเมือง
แบบเดิม การพัฒนาสถาบันทางการเมืองแบบใหม่โดยการรับเอาการพัฒนาของประเทศพัฒนาแล้ว ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนา การพัฒนาทางการเมืองแนวปัจจุบัน ที่เน้นการพัฒนาประชาสังคม
Both old and new political concept and theory. Structural and functional theories, system theory,
modernization concept, political development, dependency theory, aspect of old political institute, political decay of old
political institute, new political institute development by receiving developmental form of developed countries, political

01454515

01454517

01454521

01454525

01454527

01454531

01454533

instability. Problem of economic development in developing countries. Contemporary political development emphasis on
development of civil society.
การเมืองว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environment Politics)
การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ ศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ
สาเหตุ ที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทของภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการออกนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
Analysis of environmental problems affect domestic and international politics. Study variety of environmental
problems. Causes result in environmental problems. Role of public sector, private sector and people sector on policy
making concerning solving environmental problems. Role of international organization on solving environmental
problems.
3(3-0-6)
การเมืองว่าด้วยการพัฒนาชนบท
(Politics of Rural Development)
ความหมายและพัฒนาการของการพัฒนาชนบทความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยกับการพัฒนาชนบทธรรมาภิบาลท้องถิ่นกับการ
พัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทแบบบูรณาการในประเทศต่างๆ การจัดการความขัดแย้งในบริบทของการพัฒนาชนบท
Meaning and development of rural development. Relationship between democracy and rural development.
Local governance and rural development. Integrated rural development in many countries. Conflict management in rural
development context.
3(3-0-6)
หลักการและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
(Principle and Comparative Local Government)
หลักการของการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นในรัฐเดี่ยวและสหพันธรัฐ วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างและหน้าที่
ของการปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ รวมทั้งการคลังท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับท้องถิ่น
Principle of local government. Local government system in unitary and federal countries. Analysis and
comparison on structure and functions of local government system in many countries. Including local fiscal and
intergovernmental between central government and local government.
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
(Political Economy on Rural Development)
เศรษฐกิจแบบเสรีนยิ มใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในประเทศกําลังพัฒนา การพัฒนาทางเลือกเน้นคนยากจน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาแนวนิเวศ
Neoliberal economy in globalization affects on rural development in developing countries. Alternative
developmentemphasizes on poors, people-centered, ecological development.
การเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิน่
3(3-0-6)
(Political for Citizenship in Local)
การเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคพลเมือง กระบวนการของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง การสนับสนุนและการตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอนาคตของการเมืองภาคพลเมืองในระดับท้องถิ่น
Political movement for citizenship, process of political development for citizenship, supporting and monitoring
local government and future of political for citizenship in local level.
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Theories of Public Administration)
ต้นกําเนิดและวิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นทฤษฎี ขอบข่าย กระบวนทัศน์
และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
Origin and evolution of concepts, theories and practices of public administration. Emphasis on theories, scope,
paradigm and applications of public administration concepts in the past, present, and future.
ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Theory)
ความรู้เกี่ยวกับองค์การ ความมุ่งหมายขององค์การ และการออกแบบโครงสร้างองค์การ องค์ประกอบการออกแบบในเชิงระบบเปิด
องค์ประกอบการออกแบบองค์การภายในและการจัดการกับกระบวนการที่เป็นพลวัต
Knowledge of organization, organizational purpose and structural design, open system design elements, internal
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design elements and managing dynamics process.
3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
(Public Policy Analysis)
ความหมาย วิวัฒนาการ และขอบเขตของการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะใน
ฐานะที่เป็นกระบวนการและผลิตผล การวิเคราะห์กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
และโครงการ วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ปัญหาของการประเมินนโยบายและโครงการ การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะในระบบราชการไทย
Meaning, evolution and scope of public policy analysis. Approaches to the study of public policy analysis as a
process and an output. Analysis of public policy making process, and implementation. Policy and project evaluation.
Methods of assessing efficiency, effectiveness and impact. Problems of policy and project evaluation. Public policy
analysis in Thai bureaucracy.
3(3-0-6)
การบริหารโครงการในภาครัฐ
(Project Management in Public Sector)
กระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบ ด้วยการเริ่มต้นโครงการ การวางแผนบริหารโครงการ การนําแผนไปปฏิบัติ การควบคุม
โครงการ และการปิดโครงการ เทคนิคการบริหารรวมทั้งการบริหารขอบเขตของโครงการการบริหารเวลา การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารความ
เสี่ยง การบริหารคุณภาพ การบริหารการสื่อสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
Project management process which including initiating, planning, executing, controlling and closing. Management
techniques including project scope management, project cost management, project risk management, project quality
management, project human resources management, and project procurement management.
3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Human Resource Management)
วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ ลักษณะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ แนวทางในการบริหารกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โลกาภิวัตน์ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
Evolution of human resource management. Difference between personnel management and strategic human
resource management. Characteristics of strategic human resource management. Approaches to manage strategic human
resource activities. Globalization and international strategic human resource management.
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ
(Public Management Information Systems)
ระบบสารสนเทศในองค์การภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ ประเด็นทางจริยธรรมและสังคมใน
ระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้
สาย ความปลอดภัยของสารสนเทศ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และรัฐบาลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการความรู้และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
Information system of organization under globalization era, information systems and strategy, ethic
and social issues in information systems, information technology infrastructure, database, telecommunication
– internet – wireless technology, information security, e – government and mobile government, knowledge
management, and information systems development.
วิธีเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Quantitative Approaches and Public Administration)
วิวัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีเชิงปริมาณที่นํามาใช้ การวิเคราะห์การคุ้มทุน ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ตัวแบบของคงคลัง การโปรแกรมแบบเส้นตรง เกมและกลยุทธ์ ระบบการรอคอย
Evolution of operations research from past to present. Quantitative approaches including breakeven analysis,
probability theory, decision making under uncertainty, inventory models, linear programming, games and competitive
strategies, and waiting lines. Emphases will be used in Public Administration.
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การบริหารงานคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Finance Administration)
ทฤษฎีแนวความคิดทางการบริหารงานคลังของรัฐบาล รวมทั้งการคลังของรัฐวิสาหกิจและการคลังท้องถิ่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคม และระบบการคลังทั้งด้านรายรับรายจ่าย งบประมาณและหนี้สาธารณะ ตลอดจนการใช้นโยบายการคลัง เพื่อ
เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
Public finance, state enterprise finance and local finance in theories and concepts. Analysis of the relationship
between social and economic system and public finance system including public receipt, government expenditure,
budget and public debts. Using of fiscal policy as a mechanism to effectively develop the society and economy.
การพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
(Organization Development)
แนวคิดของการพัฒนาองค์การ กระบวนการของการพัฒนาองค์การ การใส่สิ่งแทรกแซงของการพัฒนาองค์การ และอนาคตของการ
พัฒนาองค์การ
Concept of organization development, process of organization development, interventions used in *organization
development and future of organization development.
3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในภาครัฐ
(Risk and Crisis Management in Public Sector)
แนวคิดเกี่ยวกับการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การระบุความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การประเมินความเสี่ยงและภาวะวิกฤตการ
ตัดสินใจในการ จัดการความเสี่ยง การสื่อสารในภาวะวิกฤต การวางแผนเพื่อป้องกันและรับมือวิกฤตการณ์ ภาวะผู้นําและขั้นตอนในการจัดการ
ภาวะวิกฤต การถอดบทเรียนและกรณีศึกษาในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต กรณีศึกษาในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
Concept of risk and crisis situation, risk and crisis identification, assessing risk and crisis, decision making risk
management, communication in critical situation, preventive planning and responding to crisis, leadership and managing
crisis process. Lesson learned and case studies in risk and crisis management.
ระบบงานยุติธรรมเชิงเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Criminal Justice System)
การเปรียบเทียบระบบงานยุติธรรมของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้างและขั้นตอนการบริหารของระบบ
ปัจจัยทางสังคมและการเมืองรวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม
Comparison of criminal justice systems in Thailand and other countries. Analysis of structure and process of
administration of the systems. Social and political factors including other problems.
3(3-0-6)
ระบบการรักษาความปลอดภัยเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Security System)
การเปรียบเทียบระบบการรักษาความปลอดภัยจากสถานการณ์ในประวัติศาสตร์และปัจจุบันที่มีต่อการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ประท้วง การโฆษณาชวนเชื่อ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การลอบสังหาร และพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นอันตรายต่อสังคม ปัญหาและ
มาตรการตอบโต้
Comparison related to history and present situation of security system against political protest, propaganda,
terrorism, sabotage, assassination and social harm deviant behavior. Problems and counter measures.
3(3-0-6)
นโยบายอาญากับการพัฒนาสังคม
(Criminal Policy and Social Development)
แนวคิด ที่มา ทฤษฎี และลักษณะสําคัญของกฎหมายอาญาของไทยและต่างประเทศ พิจารณากฎหมายอาญาในลักษณะที่กฎหมายอาญา
เป็นตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมไทยและการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุข ศึกษาถึงการนํากฎหมายอาญามาบังคับใช้ในระบบงานยุติธรรมเพื่อ
การพัฒนาประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, history, theories, and characteristics of criminal policy of Thailand and other countries. Criminal policy
as an essential factor for social development and peaceful coexistence. Criminal justice system as a main law
enforcement for social development. Field trips required
การวางแผนการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Planning in the Administration of Justice and Security)
แนวคิด หลักการ และวิธีการวางแผนหน่วยงานด้านการบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ปัญหาและอุปสรรค กรณีศึกษา
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มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts, principles and methods in the administration of justice and security organization planning. Problems
and obstacles. Case study. Field trip.
3(3-0-6)
การบริหารงานราชทัณฑ์
(Correctional Administration)
หน้าที่และความรับผิดชอบของงานราชทัณฑ์ การแก้ไขผู้กระทําความผิดโดยใช้สถาบันและชุมชน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานราชทัณฑ์ การบริหารงานราชทัณฑ์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานราชทัณฑ์ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานราชทัณฑ์
มีการศึกษานอกสถานที่
Responsibility and functions of corrections. Institution and community – based corrections. Laws and regulations
related to corrections. Correctional administration and human resource management. Public participation in corrections.
Field trip required.
3(3-0-6)
การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
(Analysis and Evaluation on Criminology and Criminal Justice Projects)
แนวคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม โครงการการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด โครงการความปลอดภัย โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาและ
มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts of analysis and evaluation on Criminological and Criminal Justice projects, including justice related
organizations. Case study and field trips required.
3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน
(Current International Relations)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่ยุคหลังสงครามเย็นจนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์มิติใหม่ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความ
ขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประเด็นสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
The international relations from Post – Cold War to the present. Analysis of the new international dimension;
ethnic and cultural conflicts, environmental issues, transnational crime problems.
ทฤษฎีและการวิเคราะห์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Theories and Analysis in International Relations)
ทฤษฎีและวาทกรรมที่สําคัญในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภววิทยาและญาณวิทยาของทฤษฎีสําคัญแต่ละทฤษฎีใน
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การนําทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อจํากัดของการ
ประยุกต์ทฤษฎีแต่ละทฤษฎี ในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีในสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Important theories and discourses in the field of international relations. Ontology and epistemology of each
particular important theory in the field of international relations. The application of theories in the analysis of
international relations phenomenon. Limitations of the application of each theory in the study of theory in the field of
international relations.
นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Foreign Policy)
แนวคิดและทฤษฎีในกระบวนการกําหนดนโยบายการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา และกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อย
Concepts and theories of foreign policy making process. Systematic analysis of foreign policies of developed
countries, developing countries and less developed countries.
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Theories of International Political Economy)
กรอบแนวทางการศึกษาและกรอบทฤษฎีในเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษีสถาบันและความร่วมมือ การเปิดเสรีทางการเงิน ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและในประเทศกําลังพัฒนา
Conceptualizing approaches and theoretical framework in international political economy. Non-tariff barriers to
trade. Institutions and cooperation. Financial liberalization. Foreign direct investment and multinational corporations.
Economic development. Globalization and its consequences in advanced industrialized countries and in developing
countries.
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3(3-0-6)
สื่อในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(Media in International Relations)
บทบาทและการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐ แนวทางการศึกษาและการนําไปประยุกต์โฆษณาชวนเชื่อ ต้นแบบโฆษณาชวนเชื่อของรัฐทั้งที่
เป็นและไม่เป็นประชาธิปไตย เครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อกับการต่างประเทศ การโฆษณาชวนเชื่อกับสงคราม กรณีศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อ
ของแต่ละรัฐที่มีความหลากหลาย
Roles of media and propaganda, propaganda in theory and practice, models of state propaganda in democratic
and non – democratic societies, tools of propaganda in international affairs, propaganda and war, and media knowledge
to a variety of countries as case studies.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(International Relations and the Environment)
กรอบแนวทางการศึกษาและกรอบทฤษฎีในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาโลกร้อน ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
Conceptualize approaches and theoretical framework in international relations. The environmental aspect in
current international relations arena. The environmental problems. Global warming. Eco system deterioration and
environmentally international conflict. Problem and obstacle. Cooperation for decreasing environmental international
conflict.
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
(Political Economy of the ASEAN Community)
แรงขับ เคลื่ อนและกระบวนการบูรณาการของประชาคมอาเซี ย น โครงสร้ างสถาบัน กระบวนการตั ดสินใจและการทํางานของ
ประชาคมอาเซียน การปรับตัวทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกต่อการเกิดขึ้นและดําเนินงานของประชาคมอาเซียน ปัญหาและ
อุปสรรค ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
Driving forces and process of the ASEAN community’s integration. Institutional structure, decision-making process
and the working of the ASEAN community. Political and economic adjustment of member states towards an emergence
and the working of the ASEAN community, problems and obstacles. Political and economic relations of the ASEAN
community and other countries and international organizations.
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยมหาอํานาจ
(International Political Economy of Major Powers)
แนวคิดและลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ กรอบทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกภายใต้การดูแลขององค์กรระหว่างประเทศ ข้อโต้แย้งร่วมสมัยเกี่ยวกับสถาบัน
เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ แนวโน้มปัจจุบันของมหาอํานาจในการสร้างระบบ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
Concepts and characteristic of international political economy. Related theoretical frameworks. The
development of international political economy from the 19th century to the present time. Global economy under the
supervision of international organization. Contemporary debates on global economic institutions. Current trend in shaping
international political economy system by major powers.
3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Political Economy of Southeast Asian Countries)
ความเป็นมาและภูมิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศ
สมาชิก ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาค สภาพเศรษฐกิจการเมืองทั้งมิติภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มที่เด่นชัดขึ้น
หลังจากบูรณาการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาค บทบาทของไทยที่มีผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเป็นกรณีศึกษาหลัก และ
การวิเคราะห์ข้อวิพากษ์เพื่อนําไปพัฒนากระบวนการบูรณาการในระดับภูมิภาคที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
History and geo-politic of Southeast Asia; Economic Growth and Economic Policy in Southeast Asia;
Relationships between Politics and Economics within the region; Internal and External Dimensions of Politics after uniting
into the Regional Integration; The Role of Thailand toward political economy within Southeast Asia as the focal case
study; and the regional impact from debates and its criticism.
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เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
3(3-0-6)
(Political Economy of Development)
กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง บทบาทในการพัฒนาของสถาบันในประเทศและสถาบันระหว่างประเทศ อิทธิพลของ
ภาคเอกชน ประเด็นที่สําคัญต่างๆ รวมทั้งความยากจน การพัฒนาทุนมนุษย์ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยี
The processes of economic and political reform. The role in development of domestic and international
institutions. The influence of private interests. Substantive issues which include poverty, human resource development,
foreign aid and technology development.
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Research Methods in Political Science)
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย
การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและ
การตีพิมพ์
Principles and research methods in Political Science, problem analysis for research topic identification, data
collection for research planning, identification of samples and techniques. Analysis, interpretation and discussion of
research result; report writing for presentation and publication.
3(3-0-6)
การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยรัฐศาสตร์
(Application of Statistic Techniques in Political Science Research)
สถิติกับแนวคิดเรื่องการวิจัย สถิติประยุกต์ที่สําหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เทคนิค
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการชักตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์สองตัวแปรและหลายตัวแปร
การวิเคราะห์ความแปรปรวนและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอยและการวิเคราะห์องค์ประกอบ
Statistics and concept of research. Applied statistics for political science research. Descriptive and inferential
statistics. techniques in data processing and analysis. Sampling techniques. Hypothesis testing under the bivariate and
multivariate analysis and correction. Regression analysis and factor analysis.
3
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Independent study on interesting topic at the master’s degree level and compile into a written report.
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐศาสตร์ ในระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on interesting topics in political science at the master’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in political science at the master’s degree level and compile into a written report.
วิทยานิพนธ์
1-12
(Thesis)
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

