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คาอธิบายรายวิชา
 แขนงวิชาการปกครอง
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Political Sciences)
ขอบข่ายและแนวคิดสาคัญทางรัฐศาสตร์ สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการ
เมือง รูปแบบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารรัฐกิจ
Scope and important concept of political science. Political institution and
political process. Form of government and political ideologies. Attitude and
political interaction. International relations and public administration.
01454211 การเมืองและการปกครองของไทย
3(3-0-6)
(Thai Politics and Government)
พื้นฐาน : 01454111
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและการปกครองของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมืองของ
ไทยและรัฐบาลไทย ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตย
Historical development of Thai politics and government. Economic, social
and cultural factors affecting changes in political ideas, behavior and political
institutions of Thailand and the Thai government. Problems and trends of
democratic development.
01454212 ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
(Political Theory)
พื้นฐาน : 01454111
ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธีคนสาคัญตั้งแต่สมัยกรีก ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19
ทฤษฎีการเมืองที่สาคัญ
Political thought of philosophers from the time of the Greeks to the 19th
century. Major political theories.
01454213 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Politics)
พื้นฐาน : 01454111
หลักและวิธีการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ อานาจ สถาบัน วัฒนธรรม และ
พฤติกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
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01454311

01454312

01454313

Principles and methods for comparative analysis of political system, power,
institutions, culture, and behavior related to socio-economic change.
การเมืองกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Politics and Public Policy)
พื้นฐาน : 01454111
ความหมายและแนวทางในการศึกษาด้านการเมืองกับนโยบายสาธารณะ ประเภทและ
กระบวนการของการเมืองกับนโยบายสาธารณะ การกาหนดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบของการนา
นโยบายไปปฏิบัติ หลักการของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
Definition and approaches to study of politics and public policy. Types and
process of politics and public policy. Public formulation. Models of policy
implementation. Principle of public policy evaluation. Public policy and
sustainable development.
การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
(Politics and Government of the United States)
พื้นฐาน : 01454111
การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางการเมือง
รัฐบาลกลางและมลรัฐ การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
Politics and government of the United States from the past to the present.
Political structure, Federal and state governments. International relations of the
United States.
การเมืองและการปกครองของรัสเซีย
3(3-0-6)
(Politics and Government of Russia)
พื้นฐาน : 01454111
ระบบการเมืองและหลักลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 จนกระทั่งถึงต้น
ทศวรรษ 1990 กาเนิดและพัฒนาการของระบบพรรคและรัฐ กระบวนการทางการเมืองและการ
บริหารจนกระทั่งระบบโซเวียตล่มสลายใน ค.ศ.1991 ปัญหาทางการเมืองของรัสเซียในปัจจุบัน
Political system and principles of communism after the1917 Revolution to
early 1990s. Origins and development of the party system and the state Political
and administrative process until the collapse of the Soviet system in 1991. Current
political problems in Russia.
การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่น
3(3-0-6)
(Politics and Government of Japan)
พื้นฐาน : 01454111
การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางการเมือง
ผลกระทบของขนบธรรมเนียมที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่น
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01454315
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01454317*

Politics and government of Japan from the past to the present. Political
structure, effects of culture on political behavior and the economy. International
relations of Japan.
การเมืองและการปกครองของจีน
3(3-0-6)
(Politics and Government of China)
พื้นฐาน : 01454111
การเมืองการปกครองของจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมจีนที่กระทบต่อพฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาของรัฐบาลจีนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ระหว่าง ประเทศของจีน
Politics and government of China from the past to the present. Political
structure and economy. The effects of Chinese culture on political behavior.
Contemporary problems of Chinese government. International relations of China.
การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร
3(3-0-6)
(Politics and Government of the United Kingdom)
พื้นฐาน : 01454111
แนวคิด พฤติกรรม และสถาบันทางการเมืองที่เอื้ออานวยให้เกิดพัฒนาการของระบอบเสรี
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การปรับเปลี่ยนของระบอบประชาธิปไตยในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21
Political ideas, behavior, and institutions conducive to the development of
liberal parliamentary democracy. The transition of the democratic regime at the
end of the 20th and party 21st centuries.
การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Politics and Government of Southeast Asia)
พื้นฐาน : 01454111
ปัจจัยที่มีผลต่อการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทางการเมือง
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง
Factors affecting Southeast Asian politics. Political development of
Southeast Asian countries at present. Problems and political obstacles.
ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
3(3-0-6)
(Civil Society and Political Participation)
พื้นฐาน : 01454111
ศึกษากระบวนการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม บทบาทของ
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน
Study process of political movement of civil society sector. Role of Civil
Society concerning Political Participation in present situation.
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01454411

กฎหมายปกครองเชิงรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Administrative Law in Political Science)
พื้นฐาน : 01454111
ศึกษากระบวนการร่างหรือที่มาของกฎหมายปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย บทบาท
สถานภาพของสถาบันทางการเมือง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการเมือง
Study process of drafting or source of the Administrative laws, enforcement,
role, status of political institution, responsibility of political officers.
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
(Constitution and Political Institution)
พื้นฐาน : 01454111
กระบวนการร่างและที่มาของอานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง แนวคิด
รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนิยมและรัฐธรรมนูญนิยมใหม่ บทบาท สถานภาพ และอานาจหน้าที่ของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
Study process of drafting and source of the constitution power and political
institutions. Constitutional concept, Constitutionalism and Neo-Constitutionalism.
Role, status and authority of independent organization.
การศึกษาวรรณกรรมทางการเมือง
3(3-0-6)
(Politics Literatures Study)
พื้นฐาน : 01454111
ความหมายทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏหรือแฝงอยู่ในวรรณกรรมทาง
การเมืองตามความสนใจของนิสิต สะท้อนแนวคิดทางสังคมและการเมืองจากวรรณกรรม
Political meaning and political concepts in political literatures concerning
student interest. Reflecting social and political concept by literatures.
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
(Political Parties and Election)
พื้นฐาน : 01454111
ความหมายของพรรคการเมือง หน้าที่ของพรรคการเมืองในระบบการเมือง การกาเนิดและ
การเสื่อมสลายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งในประเทศ
ประชาธิปไตยและสังคมนิยม การพัฒนาพรรคการเมือง วิธกี ารศึกษาพรรคการเมืองในปัจจุบัน
Meaning of political party. Function of political party in political system. The
origin and decay of political party. Political party and election process in both
democratic and socialist countries. The development of political party. Methods of
political party study at present.
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01454413
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การเมืองประเทศกาลังพัฒนา
3(3-0-6)
(Politics in Developing Countries)
พื้นฐาน : 01454111
ความหมายของคาว่าประเทศกาลังพัฒนา วิวัฒนาการของการศึกษาการเมืองของประเทศ
กาลังพัฒนา กรอบแนวคิดสาคัญที่ใช้ศึกษาการเมืองในประเทศกาลังพัฒนา ข้อบกพร่องของแต่ละ
กรอบแนวคิด สถาบันทางการเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
Meaning of developing countries. Evolution of the study of politics of
developing countries. Crucial conceptual framework toward the study of politics in
developing countries. Weak point of each conceptual framework. Political
institutions of developing countries.
ชนชั้นนาทางการเมือง
3(3-0-6)
(Political Elite)
พื้นฐาน : 01454111
แนวคิดเกี่ยวกับชนชั้นนาทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นนา ลักษณะ
ของกลุ่มชนชั้นนาในประเทศกาลังพัฒนา ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเสมอภาคของ
ผู้นา การโต้แย้งระหว่างทฤษฎีชนชั้นนากับประชาธิปไตย
Concept of political elite. Circulation of the elite. Characteristic of elite
group in developing countries. Concept of democracy and equality of the elite.
Controversy between theory of the elite and democracy.
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Political Change)
พื้นฐาน : 01454111
การทาให้ทันสมัย การปฏิรูปและการปฏิวัติในฐานะที่เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดของสังคมอุตสาหกรรมและการเมืองแบบมวลชน
ข้อจากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และการเติบโตของประชาธิปไตยกึ่งทางตรง
Modernization, Reform and revolution as major forms of modern political
change. Interrelationship between the origin of industrial society and mass politics.
Limitations of representative democracy and the rise of semi-direct democracy.
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Democratic Regimes)
พื้นฐาน : 01454111
เปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่สาคัญๆ โดยเน้นประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และการสร้างสถาบัน
Comparison of democratic regimes of important countries emphasizing on
historical experiences and institutionalization.
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01454416*

01454417*

01454418*

01454419*

01454421*

ทฤษฎีอานาจ
3(3-0-6)
(Theories of Power)
พื้นฐาน : 01454111
แนวคิดของอานาจในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมมนุษย์และรูปแบบสาคัญๆ ของอานาจ
Concept of power as human social relationship, and important forms of
power. Such as economic, political, military, and ideological power.
ความคิดทางการเมืองไทย
3(3-0-6)
(Thai Political Thought)
พื้นฐาน : 01454111
ความคิดทางการเมืองไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงปัจจุบัน อิทธิพลของพุทธศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ การสร้างความทันสมัยและการสถาปนาประชาธิปไตย
Thai political thought from the Sukhothai period to the present. Influences
of Buddhism, monarchy, modernization and democratic institutionalization.
การศึกษาวิจัยภาคสนามทางการปกครอง
3(3-0-6)
(Field Research in Government)
พื้นฐาน : 01454111
สาหรับนิสิตที่เลือกหัวข้อวิจัยภาคสนาม ศึกษาวิจัยภาคสนามตามความสนใจพิเศษ ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด
For the students choose field research topics according to their interest
under closely control of instructor.
การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Thai Politics and Government)
พื้นฐาน : 01454111
ศึกษาการเมืองการปกครองของสังคมการเมืองไทยภายหลังการปฏิวัติสยามในปี พ.ศ.
2475 การปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ ยุคประชาธิปไตย เพื่อ
เข้าใจสภาพสังคมการเมืองไทยและปรากฏการณ์ทางการเมือง
For the students. Study of Politics and Governments after Siam revolution
2547 B.E. Understanding Thai political society and Thai political phenomenon.
การเมืองว่าด้วยสภาพแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Politics)
พื้นฐาน : 01454111
การเมืองที่เน้นบทบาทภาครัฐและการเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนในการจัดการ
ดูแลคุณภาพของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และบทบาทของนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
Politics stressing on role of public sector and people’s political demand
concerning sustainable administration of resources and environmental quality.
Studying Relationship between public sector and people in solving environmental
problems in country and role of many countries in solving environmental problems.

* วิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01454491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการปกครอง
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Government)
พื้นฐาน : 01454111
หลักและระเบียบวิธีทางการปกครอง การกาหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล การใช้สถิติสาหรับงานวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in government, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation of statistics for
research, report writing and presentation.
01454496 เรื่องเฉพาะทางการปกครอง
3(3-0-6)
(Selected Topics in Government)
พื้นฐาน : 01454111
เรื่องเฉพาะทางการปกครองในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in government at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01454497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการปกครอง ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in government at
the bachelor’s degree level.
01454498 ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการปกครองระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in government at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.
 แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
01455231** ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Introduction to International Relations)
แนวคิดพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
Fundamental concepts of international relations, factors associated with
international relations, instruments of international relations, the development of
international relations in current world politico-economic system.
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01455232

01455233

01455234

01455235

01455236*

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น ประเด็นใหม่ทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประเด็นสิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
The Post-Cold War international relations, the new international agenda;
ethnic and cultural conflicts, environmental issues, transnational crime problems.
ภูมิรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Geopolitics)
พื้นฐาน : 01454111
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการทหาร ประวัติและพัฒนาการของวิชาภูมิ
รัฐศาสตร์ ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
The relations among political science, geography and military science; the
history and development of geo-politics; geopolitical theory at the global, regional
and national scales.
องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Organizations)
พื้นฐาน : 01455231
แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีบูรณาการ โครงสร้าง
อานาจและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
The fundamental concept and the development of international organizations;
integration theory; structures, powers, and functions of international organizations.
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(International Relations and World Civilization)
อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกต่อพัฒนาการทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การกระทาระหว่างกันของปัจจัยพื้นฐานกับ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แบบรูปของพฤติกรรมของรัฐใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Influence of Western and Eastern civilizations toward international political,
economic, social and cultural development; interaction between the fundamental
factors and international politioeconomic environment; patterns of state’s
behaviour in international relations.
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Theories of International Relations)
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีกระแส
หลัก และกระแสรองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Concepts and theories in analyzing international relations. Mainstream and
non-mainstream international relations theories.

* วิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

8

01455332

ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกา
3(3-0-6)
(Foreign Affairs of African Countries)
พื้นฐาน : 01455231
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในแอฟริกา ทั้งที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์
และประชาธิปไตย การรวมตัวกันเป็นองค์การรวมแอฟริกา และการดาเนินนโยบายของกลุ่ม
ประเทศ แอฟริกา ต่อประเทศที่เคยปกครองตนเอง ต่อปัญหาการเมืองระหว่างประเทศอื่นๆ ต่อ
องค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ
Analyze Foreign policies of African countries (Communism and Democracy).
The integration United African organization. Africa countries policy implementation
towards former colonial mother countries ; political relations among African nations
; Africa vis-a-vis the United-Nations and other international organizations.
01455333** การต่างประเทศของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
3(3-0-6)
(Foreign Affairs of Latin American Countries)
พื้นฐาน : 01455231
บริบทในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ประเทศในเอเชียแปซิฟิก และรัสเซีย ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา
Context in the study of international relations of Latin American countries.
Related theories and actors. Relations with the U.S., European Union, China,
countries in Asia-Pacific, and Russia. Relations between countries in Latin America.
01455334** ยุโรปในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Europe in World Politics)
พื้นฐาน : 01455234
พัฒนาการของการบูรณาการระดับภูมิภาคในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สถาบัน ตัว
แสดงและกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรป บทบาทของสหภาพยุโรปในการเมืองโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ผลกระทบของนโยบายต่างประเทศของสหภาพ
ยุโรปต่อประเทศไทย อาเซียน และเอเชีย
Development of regional integration in Europe after the Second World War.
Institutions, actors, and decision-making process of the European Union. Role of the
European Union in world politics. Relations between Thailand and the European
Union. The impact of the European Union’s foreign policies on Thailand, ASEAN,
and Asia.
01455335** เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(East Asia in World Politics)
พื้นฐาน : 01455231
ภูมิหลังและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกในภาพรวมและแยกเป็นรายประเทศ
วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคและกับภูมิภาคอื่นๆ
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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Background and basic knowledge of East Asia as a whole and by country.
Evolution of international relations within the region and with other regions.
01455336 นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
(Foreign Policy of Southeast Asian Countries)
ปัจจัยที่มีผลต่อการกาหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Factors attributing to the formulation of Southeast Asian countries, foreign
policies. Foreign policies of Southeast Asian countries.
01455337** นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
(Foreign Policy of the United States of America)
พื้นฐาน : 01455231
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน
Factors affecting the formulation of foreign policy of the United States of
America. The American foreign policy from the Second World War up to the present.
01455338 ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
(The Middle East in the Modern World)
พื้นฐาน : 01455231
มโนทัศน์ที่สาคัญ รูปแบบของรัฐบาล และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางอันมีลักษณะเฉพาะตัว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกลางกับประเทศอื่นๆ บทบาท
ของตะวันออกกลางในเวทีโลก
Important concepts, patterns of government and relations among the
Middle East countries considered as an exceptional case. Interaction between the
Middle East and outside world. The role of the Middle East in international arena.
01455339* ประเทศไทยในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Thailand in World Politics)
พื้นฐาน : 01455231
นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สองกระบวนการการ
ตัดสินใจนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย กรอบนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน บทบาทของประเทศไทยในการเมืองโลก
Foreign policy of Thailand since the end of the Second World War. Decisionmaking process of foreign policy of Thailand. Current foreign Policy framework of
Thailand. The role of Thailand in world politics.
01455341* ความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Security in International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
รัฐและความมั่นคง ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นความมั่นคงในระบบการเมืองและ
เศรษฐกิจโลกร่วมสมัย: อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายสากล อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ปัญหาหนี้สินระหว่างประเทศ
* วิชาเปิดใหม่
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01455342*

1455343*

01455344*

State and security. Human security. Security issues in contemporary world
politico-economic system: trans-national crimes, international terrorism, transnational economic crimes, international debt problem.
การพัฒนาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Development in International Relations)
พื้นฐาน : 01455232
ระบบอภิบาลด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ รัฐและวิถีการพัฒนากระแสหลักใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาที่มากับวิถีการพัฒนากระแสหลัก ประเทศกาลังพัฒนาและ
วิถีทางเลือกในการพัฒนา ทฤษฎีและทางเลือกเชิงนโยบายของวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีและ
ทางเลือกเชิงนโยบายของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
International development governance. State and the mainstream way to
development in international relations. Problems accompanying the mainstream
way to development. Developing countries and alternative ways to development.
Theory and policy options of sustainable development approach. Theory and
policy options of Sufficient Economy Approach.
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Australia and New Zealand in World Politics)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างและหลังสงคราม
เย็น บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ บทบาทและความสาคัญของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และระหว่างสอง
ประเทศกับประเทศอื่นๆ มหาอานาจ และตัวแสดงระหว่างประเทศอื่นๆ
International relations of Australia and New Zealand between and after the
Cold War. Political and economic context of Australia and New Zealand. Roles
and importance of Australia and New Zealand. Relations between Australia and
New Zealand and between the two countries with other countries, super powers,
and other international actors.
กลุ่มชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Ethnicity in International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
แนวทางการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางชาติ
พันธุ์หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น การกีดกันทางชาติพันธุ์ในประชาคมโลก แนวทางปฏิบัติ
ระหว่างประเทศแผนใหม่สาหรับประเด็นทางชาติพันธุ์ กรณีศึกษา
Approaches to study ethnic groups in international relations. Ethnic
problems after the end of the Cold War. Ethnic discrimination in the global
community. New international protocols for issue of ethnicity. Case studies.

* วิชาเปิดใหม่
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01455345*

01455346*

01455347*

01455348*

การอ่านทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Academic Reading in International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
ศึกษาวรรณกรรมภาษาอังกฤษร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ
วิเคราะห์และถกเถียงพร้อมกับตั้งคาถามที่เหมาะสมกับประเด็นต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
Studying various types of English contemporary texts and journals in
international relations field. Analyzing, discussing and raising proper questions about
assigned issues in English.
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to International Political Economy)
พื้นฐาน : 01455231
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภายในและระหว่าง
ประเทศ โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อเสรีภาพในการขับเคลื่อนของรัฐและตัวแสดงอื่นๆ โครงสร้าง
สถาบันของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุดยืนของประเทศกาลังพัฒนาใน
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ข้อถกเถียงปัจจุบันเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์
Interrelationship between politics and economics at domestic and
international levels. Globalization and its effects on the freedom to maneuver of
states and other actors. Institutional framework of international economic
relations. Positions of developing countries in international political economy.
Recent debates on globalization.
โลภาภิวัตน์กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
(Globalization and World Politics)
พื้นฐาน : 01455231
ภาวะโลกาภิวัตน์ผ่านมุมมองของทฤษฎีต่างๆ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปรากฏการณ์ระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกาภิวัตน์ ผลกระทบในแง่บวก
และแง่ลบของภาวะโลกาภิวัตน์
Globalization through various theoretical perspectives in international
theories. International phenomenon occurring as the consequences of
globalization. Positive and negative effects of globalization.
เอเชียใต้ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
(South Asia in World Politics)
พื้นฐาน : 01455232
ภูมิหลังของภูมิภาคเอเชียใต้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหลังจากได้รับเอกราช
บทบาทและความสาคัญของเอเชียใต้ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศในภูมิภาค
และความสัมพันธ์กับตัวแสดงระหว่างประเทศอื่น ๆ รวมถึงมหาอานาจ
Background of South Asia. Regional changes after becoming independent
states. Roles and importance of South Asia at present. Relations among countries
within the region and relations with other international actors including super powers.

* วิชาเปิดใหม่
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01455431

นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Foreign Policy)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายต่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบาย
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาน้อย
Concepts and theories of foreign policy making processes. Systematic
analysis of foreign policies of developed countries, developing countries and the
least-developed countries.
01455433** สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Human Rights in International Relations)
ความหมายและขอบเขต ข้อถกเถียงถึงความเป็นค่านิยมสากลของสิทธิมนุษยชน ปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐ สิทธิมนุษยชน ประชาคมระหว่างประเทศและประเทศไทย
Definition and scope. Debate on of human rights as a universal value.
Problems of human rights abuses. State, human rights, international community and
Thailand.
01455435** การศึกษาวาทกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Discourse Study in International Relations)
พื้นฐาน : 01455434
ศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมร่วมสมัย
และสื่อประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีและประเด็นปัญหาสาคัญทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
An analytical study of discourses in international relations, which are hidden
in various kinds of contemporary literature and media involving important theories
and important problem issues in international relations.
01455436* พลังงานกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Energy and International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
แหล่งพลังงาน ความมั่นคงทางพลังงาน ภูมิรัฐศาสตร์ของน้ามัน สถาบันระหว่างประเทศด้าน
พลังงาน การพึ่งพากันด้านพลังงานระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศด้านพลังงาน
Energy resources. Energy security. Oil geopolitics. International energy
institutions. International energy interdependency. International political economy
of energy.
01455437* ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์
3(3-0-6)
(International Relations through Film)
ศึกษาปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์ ภาพยนตร์ซึ่งมี
ประเด็นที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ทางด้านศาสนาไปจนถึงประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ บทบาทของภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลและรัฐ
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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01455438*

01455439*

01455491*

01455496

Study the international relations phenomenon through film. Film dealing
with various issues ranging from culture, religion to international politics and
economics. Roles of film as influential media in changing attitude and values of
individuals and states.
การเขียนเชิงวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Academic Writing in International Relations)
พื้นฐาน : 01455434
หลักการเขียนเชิงวิชาการสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างการเขียนงาน
วิชาการและบทความ พื้นฐานการเขียนงานวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Principles of academic writings in International Relations. Structure of writing
academic works and papers. Foundation of writing researches in international relations.
การพูดและการนาเสนอผลงานทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Speech and Academic Presentation in International Relations)
พื้นฐาน : 01455434
การเตรียมพูดสุนทรพจน์และการนาเสนอทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงสร้างของการเสนอผลงานทางวิชาการและการพูดสุนทรพจน์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Preparation of speeches and academic presentations in international
relations. Structure in presenting academic papers and making a speech in
international relations.
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกาหนดปัญหา การวาง
รูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in International Relations, identification of
research problems, formulation of research objectives, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.
เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Selected Topics in International Relations)
พื้นฐาน : 01455231
เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปใน
แต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in International Relations at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

* วิชาเปิดใหม่
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01455497

01455498

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in international
relations at the bachelor degree level.
ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน
Study and research in international relations at the bachelor degree level
and compiled into a written report.

 แขนงวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
01456251** หลักอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3(3-0-6)
(Principles of Criminology and Criminal Justice Process)
ประวัติความเป็นมาของวิชาอาชญาวิทยา ความหมายและประเภทของอาชญากรรม
โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอาชญากรรม
พฤติกรรมอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม ปรัชญาและมาตรฐานของการลงโทษ การปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาผิด บทบาทและหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
History of criminology. Meaning and typologies of crime. Social structure in
relation to causation of crime. Collecting methods of criminal statistics. Criminal
behavior. Crime prevention. Philosophy and ethics of punishment. Treatment for
offenders. Roles and duties of criminal justice process.
01456252** การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
(Juvenile Delinquency)
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลให้เด็กและเยาวชนกระทาความผิด ปัญหาและอุปสรรคในการ
ควบคุมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning, concept, and theory of juvenile delinquency of Thailand and other
countries. Factors influencing juvenile delinquency. Problems and obstacks to
control juvenile delinquency. Field trip.
01456253** อาชญากรรมและปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง
3(3-0-6)
(Crime and Related Social Problems)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และอาชญากรรม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่ออาชญากรรมและเหยื่ออาชญากรรมร่วมสมัย
อาชญากรรมการใช้ความรุนแรง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมคอปกขาวอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ อาชญากรรมสภาพแวดล้อม อาชญากรรมละเมิดศีลธรรมจรรยา และอาชญากรรม
การเมือง ผลกระทบและนโยบายสาธารณะเพื่อการแก้ไข
** วิชาปรับปรุง
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Concepts and theories of social problem, crime and deviant behavior. The
impact of social change on contemporary crime and victims. Violence crime, drug
abuse, human trafficking, white collar crime, cyber crime, environmental crime, public
order crime and political crime. Public policy and problem solving.
01456254 การป้องกันอาชญากรรม
3(3-0-6)
(Crime Prevention)
พื้นฐาน : 01456251
แนวคิดและวิวัฒนาการในการป้องกันอาชญากรรม ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม
ประเภท และแบบรูปการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรมโดยตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและ สังคม พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม
Concept and evolution of crime prevention, theory in crime prevention.
Type and pattern of crime prevention. Prevention by individual, family, community
and society. Acts related to crime prevention .
01456255 กระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Justice Process)
พื้นฐาน : 01456251
วิเคราะห์นโยบายและการปฏิบัติของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม บทบาท อานาจ
และความสัมพันธ์ของสถาบัน นิติบัญญัติ ตุลาการ ตารวจ ทนายความ อัยการ และราชทัณฑ์
อิทธิพลของประชาชนที่มีต่อสถาบันดังกล่าว
Analysis of policy and practice in criminal justice system. Role and power of
legislature, courts, police, prosecutors, legal advisors and corrections ; their
relations with each other. Public roles in criminal justice.
01456351** ทฤษฎีอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
(Criminological Theory)
แนวคิดของสานักคิดทางอาชญาวิทยา วิวัฒนาการของทฤษฎีอาชญาวิทยา ศึกษาสาเหตุ
การประกอบอาชญากรรมจากปัจจัยทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งแนวนโยบายและวิธีการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม
Concepts of criminological school of thought. Evolution of criminological
theories. Study on crime causation from biological, psychological, and social factors.
Related theories. Policy implications and methods to solve crime problems.
01456352** อาชญาวิทยาคลินิก
3(3-0-6)
(Clinical Criminology)
การนาความรู้ทางอาชญาวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตวิทยา กฎหมายอาญา และการ
สังคมสงเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทาผิดที่มีจิตใจไม่ปกติ บทบาทของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทาความผิด
Application of criminology medical science psychology criminal law and
social work administration to the mentally ill offenders in criminal court. Role of
officer in criminal justice for treatment of the offenders.
** วิชาปรับปรุง
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01456353** ยุติธรรมชุมชน
3(3-0-6)
(Community Justice)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน การป้องกันอาชญากรรมและ
การพัฒนาสังคม สภาวะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและเครือข่ายกระบวนการยุติธรรมชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts and theories on community justice process, crime prevention and
social development. The implementation on restorative justice, alternative justice
and community justice network. Field trip.
01456354** การวิเคราะห์อาชญากรรมและการสืบสวนสอบสวน
3(3-0-6)
(Crime Analysis and Criminal Investigation)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาชญากรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากร
แผนประทุษกรรม รูปแบบ วิธีการแรงจูงใจ ศึกษาข้อมูลและสถิติอาชญากรรม แนวคิด ประเด็น
สาคัญและปัญหาของกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การพิสูจน์หลักฐาน การบริหารและการจัดองค์การในงานสืบสวนสอบสวน
Concepts and theories of crime analysis. Focuses on criminal behavior, modus
operandi, crime pattern concepts, criminal motivation, crime victims, crime statistic.
Concepts, issues and problems of criminal investigation. The use of modern crime
science and technology, organizing and management of criminal investigation.
01456355 การจัดการด้านความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Security Management)
แนวคิดเรื่องการรักษาความปลอดภัย บทบาทของชุมชนและเอกชนในการรักษาความ
ปลอดภัย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งและจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัย มี
การศึกษานอกสถานที่
Concept of security. Role of community and private sector in security. Laws
and regulations. Management of security units. Field trip.
01456356** กระบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน และการแก้ไขฟื้นฟู
3(3-0-6)
(Procedure Juvenile Justice and Reformation)
รากฐานแนวคิดและวิวัฒนาการการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน วิธีพิจารณาความในระบบ
คดีการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน โครงสร้างและการบริหารของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ
และพนักงานคุมประพฤติ การสงเคราะห์และบาบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในระหว่างที่ถูก
ควบคุมและภายหลังปล่อย ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Roots of concepts and evolution of juvenile delinquency treatment.
Procedure of juvenile justice. Structure and administration of judges, associated
judges and probation officers. To provide the social work services and treat a child
during keeping in custody or after release. Field trip.
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01456357** อาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมและสื่อ
3(3-0-6)
(Crime, Justice System and Media)
แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและระบบงานยุติธรรม บทบาทของสื่อกับปัญหา
อาชญากรรมและระบบงานยุติธรรม การรับรู้ของประชาชน สังคมและปฏิกิริยาต่ออาชญากรรม
และระบบงานยุติธรรม
Concept and theories of crime. Role of media concerning crime problems
and criminal justice system. Individual and societal perceptions and reactions to
crime and criminal justice system.
01456358** สตรี อาชญากรรมและระบบงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Women, Crime and Justice System)
ประวัติและการวิเคราะห์ภาพรวมของสตรีกับอาชญากรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับสตรีและ
อาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมกับผู้กระทาผิดที่เป็นสตรี รูปแบบการลงโทษ การควบคุมและ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดที่เป็นสตรี การบริหารงานและบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่สตรีในระบบงาน
ยุติธรรม
History and analytical overview of women and crimes. Feminism theories
and crimes. Criminal justice system and women offenders. Pattern of punishment,
control, and treatment of women offenders. Administration and women officers in
criminal justice system.
01456361* อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรม และนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Crime, Justice Process and Public Policy)
นโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และการ
ดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ศึกษาผลกระทบ การเปลี่ยนแปลง การนาไปใช้ประโยชน์ และ
อิทธิพลที่เกิดจากการกาหนดนโยบายสาธารณะ มีกรณีศึกษาและศึกษาดูงาน
An public policy that is related to on crime problems, deviant behavior and
justice process administration. Examines the impact, development, utilization and
influence of public policy formation on justice process and society. Case studies
and field trip include.
01456362* การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Mediation in Justice Process)
ทฤษฎีและวิวัฒนาการของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หลักการพื้นฐานและเทคนิคการไกล่
เกลี่ย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคคล เอกชน และองค์กรของรัฐและเอกชน การเปรียบเทียบการ
ไกล่เกลี่ยของไทยและต่างประเทศ
Theories and evolution of mediation, legal principle technique and types of
mediation of individuals, private and public organizations. Comparative of Thai and
foreign pattern on mediation.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01456363*

ประเภทอาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร
3(3-0-6)
(Typologies of Crime and Criminal Behaviors)
หลักการแบ่งประเภทอาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมอาชญากรและการแบ่ง
ประเภทอาชญากรรม ลักษณะของอาชญากรรม อาชญากรรมความรุนแรง อาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน อาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน และอาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบสุขของสังคม
ผลกระทบของอาชญากรรมที่มีต่อนโยบายทางอาญาและสังคม กรณีศึกษา
Principles of crime typology. The relationship between criminal behaviors
and crime typology. Characteristics of crime. Violent crime, property crimes,
enterprise crimes, and public order crimes. Impact of crime on the criminal policy
and society. Case study.
01456451** การคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
3(3-0-6)
(Probation and Parole)
แนวคิด วิวัฒนาการ หลักการและวิธีการ ในการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการคุมประพฤติผู้ใหญ่ บทบาทและอานาจหน้าที่ของพนักงาน
คุมประพฤติ พนักงานพักการลงโทษ และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Concept, evolution principle and method of probation and parole. Criminal
law and probation act. Role and function of probation, parole officer and
community participation. Field trip.
01456452 การลงโทษและการแก้ไขผู้กระทาผิดในสถาบัน
3(3-0-6)
(Punishment and Institutional Corrections)
ประวัติ วิวัฒนาการ ปรัชญา วัตถุประสงค์ แบบรูป การลงโทษและแก้ไขผู้กระทาผิด
ทฤษฎี เทคนิค แนวโน้มในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในสถาบัน กฎหมายระเบียบและการบริหาร
องค์กรแก้ไขผู้กระทาผิด มีการศึกษานอกสถานที่
History, evolution, philosophy, objective, pattern, punishment, and
correction. Theory, technique, trend in institutional treatment offenders. Laws,
regulations and administration of institutional. Field trip.
01456453 กิจการตารวจกับการบังคับใช้กฎหมายในชุมชน
3(3-0-6)
(Police and Community Law Enforcement)
แนวคิด หลักการ รูปแบบ วิธกี าร ประเด็นสาคัญและปัญหาร่วมสมัยของกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายในชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการกิจการตารวจ ภารกิจ หน้าที่
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับชุมชน นโยบายและปัญหาของตารวจในปัจจุบัน มีการศึกษานอก
สถานที่
Law enforcement concepts, basic principles and practices of administration
and their application, contemporary issues and problems of law enforcement in the
community. Theory and concept of police, police administration, responsibilities,
functions, community relations, current police policies and problems. Field trip.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

19

01456454** สังคมสงเคราะห์กับกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Social Work and Justice Process)
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการ หลักการ วิธีการและประเภทของการสังคมสงเคราะห์ การ
ประยุกต์ การสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการรายบุคคล กลุ่มคน การจัดระเบียบ
ชุมชน และการศึกษาสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามรัฐธรรมนูญ มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning, concept, evolution, principle, method and category of social work.
Application of social work to criminal justice with methods of case work, group
work and community organization studies and issues in constitutional right in
criminal justice. Field trip.
01456455** เหยื่อวิทยา
3(3-0-6)
(Victimology)
แนวคิดและทฤษฎีเหยื่อวิทยา ประเภทของเหยื่ออาชญากรรม สาเหตุและผลกระทบของ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สิทธิของเหยื่อและผู้กระทาผิด อาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อ บทบาทของ
กระบวนการยุติธรรม นโยบายของรัฐ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
Concepts and theories of victimology ; victim typology, causes and
consequences of criminal victimization. Victim’s and offender’s right, victimless
crime. The interaction of criminal justice system, public policy, law and related
organizations.
01456456 การแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน
3(3-0-6)
(Community – based Corrections)
ประวัติและปรัชญาการแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน ผลกระทบของการแก้ไขผู้กระทาผิดใน
ชุมชนโดยไม่ใช้เรือนจา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารและการประเมินในการแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน มีการศึกษานอก
สถานที่
History and philosophy of community-based corrections. Impacts of
community-based corrections to the criminal justice system. Community
participation in treatment of offenders. Relevant laws and regulations. Communitybased corrections assessment and administration. Field trip.
01456457** อาชญากรรม ระบบงานยุติธรรมภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Crimes and Justice System in Economics Perspective)
ศึกษาปัญหาอาชญากรรมในสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สาเหตุการประกอบ
อาชญากรรมด้วยมุมมองทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค รวมทั้งการกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของระบบงานยุติธรรมและสังคม
Study on social crime problems and crime causation from past to the
present using Economics perspective ,micro and macro Economics. Policy
implication and impact on criminal justice system and society.
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01456461*

สิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม
3(3-0-6)
(Rights and Liberty in Justice Process)
แนวคิด ทฤษฎี หลักการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว และสิทธิที่จะได้รับ
ความคุม้ ครองในการดาเนินคดีที่เหมาะสม
Concept, theories and principle for rights and liberty protection. A person
shall have the rights in judicial process according to the Thai Constitution. All
person have rights to access judicial process abiding with legal protection.
01456462* อาชญากรรมและการก่อการร้าย
3(3-0-6)
(Crime and Terrorism)
ประวัติและความเป็นมา ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของการก่อการร้าย
ประเภทของการก่อการร้าย อัตราการเกิดกิจกรรมการก่อการร้าย รูปแบบการก่อการร้ายในปัจจุบัน
นโยบายและมาตรการการป้องกันและการตอบโต้การก่อการร้าย กรณีศึกษา
History, background, definition, characteristics and elements of terrorism.
Types of terrorism. Terrorist activities rate. Current forms of terrorism. Policies and
measures using to prevent and retaliate the acts of terrorism. Case study.
01456463* อาชญากรรม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
(Crime, Deviant behavior and Globalization)
ศึกษาวิเคราะห์โลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์ที่มีต่อปัญหาอาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม
พฤติกรรมเบี่ยงเบน และการดาเนินงานของกระบวนการยุติธรรม มีกรณีศึกษาและศึกษาดูงาน
A study of globalization that related on crime problem, crime victim, deviant
behavior and criminal justice administration. Case studies and field trip include.
01456464* การจัดการโครงการอาชญาวิทยาและระบบงานยุติธรรม
3(3-0-6)
(Project Management in Criminology and Justice System)
ศึกษาโครงการป้องกันอาชญากรรม ปราบปรามอาชญากรรม และโครงการด้านระบบงาน
ยุติธรรม เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ การดาเนินโครงการ และการประเมินผลโครงการ
Study on crime prevention project, crime suppression, and justice system
project, project identification, project implementation, and project evaluation.
01456491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Justice Administration)
พื้นฐาน : 01456251
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย การกาหนดปัญหา การ
วางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in justice administration, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation of statistics for
research, report writing and presentation.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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01456496** เรื่องเฉพาะทางบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย
3(3-0-6)
(Selected Topics in Justice Administration)
พื้นฐาน : 01456251
เรื่องเฉพาะทางบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in justice administration at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
01456497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางอาชญาวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in criminology at
the bachelor’s degree level.
01456498 ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางอาชญาวิทยา ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in criminology at the bachelor’s degree level and
compiled into a written report.
 แขนงวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
01457221 หลักการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Principles of Local Government)
พื้นฐาน : 01454111
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น หลักการและรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ หลักการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของไทย ปัญหาการ
ปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Concept and theory of local government. Principles and forms of local
government in Thailand and foreign countries. Problems of local government
development in Thailand. Field trips.
01457222 การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Local Government)
พื้นฐาน : 01454111
พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาค
กับส่วนท้องถิ่น และส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นของ โครงสร้างและรูปแบบการ
ปกครองท้องถิ่นของไทย ปัญหาการปกครองท้องถิ่นไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Development of Thai local government. Relations between localprovincial administration and local-central administration. Structure and forms of
local government in Thailand. Problems in Thai local government development.
Field trips.
** วิชาปรับปรุง
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01457322** ระบบการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Local Government System)
พื้นฐาน : 01457221
ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ทั้งที่พัฒนาแล้ว และกาลังพัฒนา วิเคราะห์ถึง
โครงสร้างและหน้าที่ของรูปการปกครองท้องถิ่นในแบบต่างๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการปกครองท้องถิ่นของไทย
Local government system in development and developing countries.
Various structures and functions of local government, vis-a-vis the development of
Thai local government.
01457323** การปกครองมหานคร
3(3-0-6)
(Metropolitan Government)
พื้นฐาน : 01457221
ประเภทและรูปแบบของการปกครองมหานคร โครงสร้างและหน้าที่ของการปกครองมหา
นครบริการสาธารณะในระดับมหานคร การเมืองและการบริหารในระดับมหานคร
Types and forms of Metropolitan government. Structures and functions
of Metropolitan government. Public services in Metropolitan level. Politics
and administration in Metropolitan level.
01457324** กลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Interest Groups)
พื้นฐาน : 01457221
ประเภทของกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ กับการเมืองท้องถิ่น
กลุ่มผลประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่น
Types of local interest groups. Interest groups and local politics.
Interest groups and local development.
01457325* การจัดการบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Public Service Management)
พื้นฐาน : 01457221
หลักการของการจัดบริการสาธารณะส่วนท้องถิ่น รูปแบบที่ดีของบริการขั้นพื้นฐานส่วน
ท้องถิ่น บริการด้านสวัสดิการสังคมส่วนท้องถิ่น บริการด้านนันทนาการส่วนท้องถิ่น และบริการ
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
Principles of Local public service management. Best practices of local basic
services, Local welfare services, local amenity services and local other services.
01457326* การจัดการความขัดแย้งสาหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Conflict Management of Local Government)
พัฒนาการของการจัดการความขัดแย้ง ความหมายและกระบวนทฤษฎีการจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการความขัดแย้งและการปกครองท้องถิ่น สาเหตุความขัดแย้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สาเหตุและผลของความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการความขัดแย้งกับองค์กรปกครองของไทย
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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Development of conflict management. Definition and process of conflict
management. Theory of conflict management. Conflict management and local
government. Sources of conflict in local government. Approaches to conflict
management in local government.
01457327* กฎหมายกับสถาบันการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Law and Institutions of Local Government)
การขยายตัวอย่างมากและรวดเร็วของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2542 จึงทาให้
เกิดมีกฎหมายปกครองใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพิ่มขึ้นจากกฎหมายปกครองเดิมของการ
ปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนภูมิภาค สาหรับรายวิชากฎหมายกับสถาบันการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะสารวจดูหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ ๆ ของการปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย ใหม่
ๆ ที่กาหนดหน้าที่และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเหล่านี้
Because of the proliferation of agencies of local government in Thailand
beginning in the 1990’s, and the need for local elections and local administrative
systems, many new laws have been passed in addition to Thailand’s existing body
of administrative laws. This new legislation cannot be ignored by students of
political science. This course surveys many of the newly formed agencies and their
functions and the new laws which define and regulate them.
01457328* ประชาสังคมส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Civil Society)
พื้นฐาน : 01457221
กระบวนการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคมและชุมชนในท้องถิ่น
บทบาทของประชาสังคมส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของประชาสังคม
ส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น
Process of political movement of local civil society and communities. Role
of local civil society concerning local politics. Relationship between local civil
society and local democratic development.
01457329* ธรรมาภิบาลสาหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Good Governance for Local Government)
พื้นฐาน : 01457221
ศึกษาลักษณะพื้นฐานและที่มาของธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในการปกครองส่วนท้องถิ่น
Origins of basic attributes of good governance and their application
to Local government.
01457422** ชุมชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Community)
พื้นฐาน : 01457221
ประเภทและลักษณะของชุมชนต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เปรียบเทียบชุมชนต่างๆ ทั้งในเชิง
โครงสร้าง-หน้าที่และในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชน ชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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01457423

01457424*

01457425*

01457426*

Types and characteristics of communities in local level. Comparative
of communities both in structure-function approach and relationship between
state and community approach. Communities and local development.
การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
3(3-0-6)
(Community and Regional Planning)
กระบวนการและกลวิธีในการวางแผนรวมและแผนย่อย เพื่อการพัฒนาชุมชนและภูมิภาค
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และภูมิศาสตร์ การคาดคะเน
ความต้องการ เพื่อรับความเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาชุมชนในอนาคต
Processes and tactics of master and sub-planning for community and
regional development. Collection and analysis of economic, social, political and
geographical data. Prediction of needs for responding to future urbanization and
community development.
การคลังท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Finance)
นโยบายการคลังท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายในระดับท้องถิ่น ปัญหาของการ
บริหารการคลังท้องถิ่น กรณีศึกษาของการคลังท้องถิ่น
Local fiscal policy and expenditure administration in local Level.
Problems of local fiscal administration. Case study of local fiscal.
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Local Personnel Management)
หลักการจัดการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ความหมาย ความสาคัญ สภาพแวดล้อมของการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การวางแผนงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบการสรรหาและคัดเลือกงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น การพัฒนางานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารค่าตอบแทน กลยุทธ์ในการจัดการ
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Principle of local personnel management; Meaning, importance and the
environment of local personnel management; Planning of the local personnel;
Recruitment and selection system of the local personnel; The development of
local personnel management; Payment management; Strategy of local personnel
management by study of the overall process of local personnel management.
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Strategic Management for Local Development)
พื้นฐาน : 01457221
แนวคิด และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและเทคนิคสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินผลเชิงกลยุทธ์
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับท้องถิ่น
Concepts and elements of strategic management, strategic planning for local
development, strategic implementation and technique for local development, strategic
evaluation for local development, problems of strategic management in local level.

* วิชาเปิดใหม่
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01457427*

01457428*

01457429*

01457491*

01457496*

การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
(Planning and Sustainable local Development)
พื้นฐาน : 01457221
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น การวางแผนโครงการในการ
พัฒนา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
Sustainable development, sustainable local development, project planning
of development, obstacles of sustainable local development in Thailand.
โลกาภิวัตน์กับการเมืองท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Globalization and Local Politics)
แนวคิดโลกาภิวัตน์ในแง่ความหมาย กระบวนการและกระบวนการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ และ
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงในระดับโลก และระดับท้องถิ่น ในเรื่องความต้องการเชิงนโยบาย
Concept of globalization in terms of meaning and change process. Interaction
between actors in the world level and the local level concerning policy needs.
การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Organizing Community for Development)
การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการพัฒนา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการจัดระเบียบชุมชน
บทบาท อานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบ
ชุมชนเพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ ในชุมชน การพัฒนาตามโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม
Concept theories and principle of community organization, role power and
duty of local government for developing by theory of structural-functionalism society.
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Local Administration)
พื้นฐาน : 01457221
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางการบริหารจัดการท้องถิ่น การกาหนดปัญหา การวางรูปแบบการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติสาหรับงานวิจยั การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in Local Administration, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation of statistics for
research, report writing and presentation.
เรื่องเฉพาะทางการบริหารจัดการท้องถิ่น
3(3-0-6)
(Selected Topics in Local Administration)
พื้นฐาน : 01457221
เรื่องเฉพาะทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่
ละภาคการศึกษา
Selected topics in public administration at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.

* วิชาเปิดใหม่
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01457497

01457498

สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการปกครองท้องถิ่นในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in local
government at the bachelor’s degree level.
ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in local government at the bachelor’s degree level and
compiled into a written report.

 แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
01458271 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Scope and Theories of Public Administration)
ความหมาย แนวคิด และขอบข่ายของการบริหาร วิวัฒนาการทางการบริหาร ทฤษฎี
ทางการบริหาร วิวัฒนาการองค์ความรู้ทางการบริหารของไทย
Definition, concepts and scope of public administration; evolution and
theories of public administration; evolution of body of knowledge of Thai public
administration.
01458371 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
พื้นฐาน : 01458271
จุดกาเนิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สหภาพแรงงานและการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
The origins of human resource management. The difference between
personnel administration and human resource management. The functions of
human resource management. Labour union and international human resource
management.
01458372 ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Organization Theory and Design)
พื้นฐาน : 01458271
องค์การ ความหมาย ประเภท ความสาคัญ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การประยุกต์
ทฤษฎีองค์การในทางปฏิบัติ การออกแบบองค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบองค์การ
ภาครัฐ
Organization. Meaning, types, importance, and development of organization
theory. Practical application of organization theory. Organization design. Problems
and obstacles in public organization’s design.
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01458373*

01458374

01458375

01458376

การบริหารงานองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร
3(3-0-6)
(Non-profit Organization Management)
ความเป็นมา และคาจากัดความขององค์การไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งเน้นที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บนพื้นฐานของแนวคิดองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร ครอบคลุมการ
จัดการองค์การไม่แสวงหาผลกาไร ทั้งในด้านการวางแผน การดาเนินการ และการตรวจสอบ เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ รวมทั้งบทบาทขององค์การไม่แสวงหาผล
กาไรทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
History and definition of the Non-profit organization, focusing on the
interactions among public and private sector based on non-profit organization
approach. View of non-profit organization management; in planning, operating and
monitoring for transparency and optimize public interest, and their roles in politics,
economics and society.
การบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
(Labor Administration)
พื้นฐาน : 01458271
กระบวนการบริหารแรงงานในระดับมหภาค เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงาน การ
คุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย
The process of labor administration at the macro level, focusing on skill
development, employment, labor protection, welfare, social security and labor
relations in Thailand.
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
(Comparative Public Administration and Development Administration)
พื้นฐาน : 01458271
ทฤษฎี แนวคิด พัฒนาการ สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ วาทกรรมว่าด้วยการพัฒนา ทฤษฎีในการบริหารการพัฒนา บทบาทของนักบริหาร
การพัฒนาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
Theories, concept, development, state of the art and trend in comparative
public administration. Development discourse. Theories in development
administration. Roles of development administrators. Problems and obstacles of
national development.
การบริหารคุณภาพในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Quality Management in the Public Sector)
ความสาคัญและพัฒนาการของการบริหารคุณภาพ เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ISO 9000 Reengineering, Six
Sigma, Balanced Scorecard
Importance and development of quality management. Quality management
tools.

* วิชาเปิดใหม่
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01458377

01458378

01458379

01458381*

การจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
(Public Management)
พื้นฐาน : 01458271
ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ความแตกต่างระหว่างการบริหารและการจัดการ
เป้าหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎีการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาครัฐ สภาพแวดล้อม
หน้าที่ กระบวนการ และปัญหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย
History and concepts of public management. The difference between
administration and management. The goals of public management. Management
theories influencing public management. The environment, functions and process
of public management. Problems of public management in Thai bureaucracy.
การบริหารงานคลัง
3(3-0-6)
(Public Finance Administration)
พื้นฐาน : 01458271
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลัง สาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
รายรับ รายจ่าย ภาษีอากร และหนี้ของรัฐบาล การใช้นโยบายการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ
Concepts and theories of public finance; government’s role in economic
system; receipt, expenditure, taxation and debt of government. Application of
fiscal policy and its impacts on country’s economy.
พฤติกรรมองค์การในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Organization Behavior in the Public Sector)
พื้นฐาน : 01458271
ความหมายและขอบเขตของพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ พฤติกรรมในระดับปัจเจกบุคคล
ระดับกลุ่มและระดับองค์การ
Definition and scope of organizational behavior in the public sector.
Behavior of individual, groups, and organization. Development and definition, types,
and models in public policy analysis. Public policy making process, policy
implementation, policy evaluation, and impact on political, economic and social
development.
การสื่อสารองค์กรภาครัฐ
3(3-0-6)
(Organization Communication in Public Sector)
หลักการและแนวคิดพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารและการปฏิบัติในระดับ
องค์การ โดยให้ความสาคัญที่กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจัดองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และ
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในองค์การ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการข้อมูลข่าวสาร บทบาทสาคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพและ
ความสาเร็จขององค์การ

* วิชาเปิดใหม่
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Conceptual and principle foundations for the analysis of communication
problem and practices at the organizational level. Emphasis is on communication
process and organizations, organizational culture and influence of organizational
environment on the adaptation and change in organizations, technology and
information management, and their roles in enhancing the performance and
success of organization.
01458382** การวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Strategic Planning in Public Sector)
พื้นฐาน : 01458271
ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการวางแผนนโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกลยุทธ์และ
การบริหารโครงการในภาครัฐ กรณีศึกษา
Theory, principles and techniques of planning; public policy, strategic
management and project management in the public sector. Case studies.
01458383 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Management Information Systems)
องค์การ การบริหารและวิวัฒนาการระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี สารสนเทศ
การสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนและการบริหารองค์การ และการบริหารระบบสารสนเทศ
Organizations, management, and the network evolution; information
technology infrastructure; building information systems; support system and
organization managing information systems.
01458471** ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Introduction to Public Policy)
พื้นฐาน : 01458271
พัฒนาการและนิยาม ประเภท แบบจาลองในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการ
กาหนดนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย การประเมินผลนโยบาย และผลกระทบที่มีต่อการพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Development and definition, types, and models in public policy analysis.
Public policy making process, policy implementation, policy evaluation, and impact
on political, economic and social development.
01458472 ภาวะผู้นาในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Leadership in the Public Sector)
พื้นฐาน : 01458271
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นา ประเภทและบทบาทของผู้นา ที่มาของอานาจและ
อิทธิพล การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นาเพื่อสร้างความเข้าใจและการประเมินพฤติกรรมการบริหารสั่ง
การในองค์การของรัฐ
Concepts and theories of leadership. Types and roles of leader. Sources of
power and influence. Theoretical applications of leadership to reach
understandings and assessments of practice and behaviors in public organizations.
** วิชาปรับปรุง
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01458473

การบริหารโครงการ
3(3-0-6)
(Project Management)
พื้นฐาน : 01458271
พัฒนาการและความหมายของการบริหารโครงการ การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Development and definition of project management. Analysis and project
management. A case study of project management in Thailand, Field trip.
01458474** เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Quantitative Techniques in Public Administration)
พื้นฐาน : 01458271
การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
Application of quantitative techniques in public administration.
01458475* การประเมินโครงการในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Program Evaluation in Public Sector)
พื้นฐาน : 01458271
ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประเภทและรูปแบบของการติดตาม และประเมินผล
โครงการ โดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบของโครงการ ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการประเมินโครงการ
และกรณีศึกษา
Meaning, objectives, scope, types and forms of project monitoring and
evaluation. It covers evaluations of project circumstances, inputs, processes,
outputs, outcomes, and impacts including important problem and obstacles in
evaluations and case studies.
01458476 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Organizational Development and Change)
พื้นฐาน : 01458271
แนวคิด กระบวนการการแทรกแซงและการนาการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงไปใช้
Concepts, process, interventions for, and applications of organization
development and change.
01458477 การปรับปรุงผลิตภาพในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Productivity Improvement in the Public Sector)
พื้นฐาน : 01458271
สิ่งท้าทายให้มีผลิตภาพในองค์กรภาครัฐ การวินิจฉัยปัญหาเพื่อสร้างผลิตภาพ การวัดผลิตภาพ
การบรรลุผลสาเร็จในเรื่องผลิตภาพ กลยุทธ์เพื่อสร้างผลิตภาพ อนาคตเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภาพ
Productivity challenge in public sectors. Problem diagnosis for establishing
productivity. Productivity measurement. Achieving success of productivity. Strategies
for establishing productivity. The future of productivity improvement.
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
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01458478

การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ
3(3-0-6)
(Conflict Management in Public Sector)
พื้นฐาน : 458221
วิวัฒนาการความหมาย ปรัชญาแนวคิด รูปแบบและกระบวนการของการจัดการความขัดแย้ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งในระบบราชการไทย
The evolution, definition, philosophy, concepts and forms of conflict
management. constructive and destructive conflicts. Factors influencing the
effectiveness of conflict management. Conflict management in Thai bureaucracy.
01458479* การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
3(3-0-6)
(Public Policy Implementation)
พื้นฐาน : 01458271
ขอบข่าย ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ ปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จของการนานโยบายไป
ปฏิบัติ รวมทั้งกลยุทธ์ในการนานโยบายไปปฏิบัติและกรณีศึกษา
Scope, theories, models, process and key factors to successful policy
implementation, including policy implementation strategies and case studies.
01458481 การงบประมาณสาธารณะ
3(3-0-6)
(Public Budgeting)
พื้นฐาน : 01458271
แนวคิดเกี่ยวกับการงบประมาณสาธารณะ ความหมายและกระบวนการงบประมาณ
สาธารณะ และการงบประมาณสาธารณะของประเทศไทย
Concepts of public budgeting, definition and process of public budgeting,
and public budgeting in Thailand.
01458491** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Basic Research Methods in Public Administration)
พื้นฐาน : 01458271
หลักและระเบียบวิธวี ิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การกาหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจยั การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล
การใช้สถิติสาหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in Public Administration, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation of statistics for research,
report writing and presentation.
01458496** เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Public Administration)
พื้นฐาน : 01458271
เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา
* วิชาเปิดใหม่
** วิชาปรับปรุง
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

32

Selected topics in public administration at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
01458497** สัมมนา
1
(Seminar)
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in public
administration at the bachelor’s degree level.
01458498** ปัญหาพิเศษ
2
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน
Study and research in public administration at the bachelor’s degree level
and compiled into a written report.

** วิชาปรับปรุง
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