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โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ภาคพเิศษ) 
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

1.  ชื่อหลักสตูร     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
  Master of Arts Program in Political Science 

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 ช่ือย่อ  : ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) 
 ช่ือเต็ม  : Master of Arts (Political Science)   

3.  โครงสร้างหลักสูตร 
  3.1  แผน ก  แบบ  ก2 
  มีจํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 38 หนว่ยกิต 
 ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า        26  หน่วยกิต 
 - สัมมนา      2  หน่วยกิต 

 01454597  สมัมนา     1 , 1 
 (Seminar) 

       
 - วิชาเอกบังคับ     9  หน่วยกิต 
 01454511  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
   (Scope and Methods of Political Science) 
 01454591 วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
   (Research Methods and Techniques in Political Science) 
 01454592 การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์  
        3(3-0-6) 
   (Application of Statistic Techniques in Political Science Research)  
 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า              15  หน่วยกิต    

ข. วิทยานิพนธ์                 12  หน่วยกิต 
 ค. ภาษาต่างประเทศ        3 หน่วยกิต   

(ไม่นับหน่วยกิต*) 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  * เป็นรายวิชาที่โครงการฯ จัดให้นิสิตเรียน (เฉพาะนิสิตท่ีสอบไม่ผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น) ได้แก่ 01355501 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
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  3.2  แผน ข 
  มีจํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 38 หนว่ยกิต 
 ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า        32  หน่วยกิต 
 - สัมมนา      2  หน่วยกิต 

 01454597  สมัมนา     1 , 1 
 (Seminar) 

        
 - วิชาเอกบังคับ     9  หน่วยกิต 
 01454511  ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
   (Scope and Methods of Political Science) 
 01454591 วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
   (Research Methods and Techniques in Political Science) 
 01454592 การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร์  
        3(3-0-6) 
   (Application of Statistic Techniques in Political Science Research)  
 
 - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า              21  หน่วยกิต    

ข. การศึกษาคน้คว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 
 ค. ภาษาต่างประเทศ        3 หน่วยกิต   

(ไม่นับหน่วยกิต*) 
            

ชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

สัมมนา 
01454597   สัมมนา       1 , 1 
 
วิชาเอกบังคับ 
01454511   ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร ์    3(3-0-6) 
 (Scope and Methods of Political Science) 
01454591  วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร ์    3(3-0-6) 
    (Research Methods and Techniques in Political Science) 
01454592  การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
 (Application of Statistic Techniques in Political Science Research)  
 
 
 
 

หมายเหตุ  * เป็นรายวิชาที่โครงการฯ จัดให้นิสิตเรียน (เฉพาะนิสิตท่ีสอบไม่ผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ ตามท่ี
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น ได้แก่ 01355501 ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
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วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต (กรณีเรียนแผน ก แบบ ก2) และไม่น้อยว่า 21 หน่วยกิต (กรณี
เรียนแผน ข) ให้เลือกเรียนจากวิชาดังต่อไปน้ี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
 

01454531  แนวคิดทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์    3(3-0-6) 
   (Concepts and Theory of Public Administration) 
01454532  การบริหารการพัฒนา      3(3-0-6) 
   (Development Administration) 
01454533  ทฤษฎีองค์การ       3(3-0-6) 
   (Organization Theory) 
01454534  การจัดการภาครัฐแนวใหม ่     3(3-0-6) 
   (New Public Management) 
01454535  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
    (Public Policy Analysis) 
01454536  การบริหารโครงการในภาครัฐ     3(3-0-6) 
    (Project Management in Public Sector) 
01454537  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
    (Strategic Human Resource Management) 
01454541  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ    3(3-0-6) 
    (Public Management Information System)  
01454542  วิธีเชิงปริมาณและการบริหารรัฐกิจ    3(3-0-6) 
    (Quantitative Approaches and Public Administration) 
01454543  การบริหารงานคลังสาธารณะ     3(3-0-6) 
    (Public Finance Administration) 
01454544  การพัฒนาองค์การ      3(3-0-6) 
    (Organization Development) 
            
คําอธิบายรายวิชา 
 

01454511** ขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิชารัฐศาสตร ์
(Scope and Methods of Political Science) 

3(3-0-6) 

 ภววิทยาและญาณวิทยาในศาสตร์แห่งการเมือง สถาบันการเมือง 
ปรัชญาและอดุมการณ์ทางการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ 
กระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ประเด็นและหัวข้อ         
ร่วมสมัยในวิชารัฐศาสตร์ แนวโน้มว่าขอบข่ายและวิธีการศึกษาวิทยา
รัฐศาสตร ์

 

 

 
    
** วิชาปรับปรุง 
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01454531** แนวคิดทฤษฎทีางรัฐประศาสนศาสตร ์  
(Concepts and Theory of Public Administration) 

3(3-0-6) 

 ต้นกําเนิดและวิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นทฤษฎี ขอบข่าย แนวทางการศึกษา 
กระบวนทัศน์และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ต้ังแต่
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

 

 

01454532 การบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการ ทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา 
หน้าที่ของการบริหารการพัฒนา บทบาทของนักบริหารการพัฒนา 
แนวทางในการบริหารการพัฒนา กระบวนการบริหารเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

01454533** ทฤษฎีองค์การ 
(Organization Theory) 

3(3-0-6) 

 ความรู้เกี่ยวกับองค์การ ความมุ่งหมายขององค์การและการออกแบบ
โครงสร้างองค์การ องค์ประกอบการออกแบบองค์การภายใน การจัดการ
กับกระบวนการที่เป็นพลวัตร 

 

 

01454534** การจัดการภาครัฐแนวใหม ่
(New Public Management) 

3(3-0-6) 

 ประวัติความเป็นมาและจุดกําเนิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
ความสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์
ทางเลือกของการจัดการภาครัฐ ความแตกต่างระหว่างการบริหารและ
การจัดการลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หน้าทีแ่ละ
กระบวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่สอดคล้องกับการจัดการมุ่งสู่
ผลสมัฤทธ์ิ ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที ่กับการปฏิรูปการ
จัดการในระบบราชการไทย 

 

 

01454535** การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Analysis) 

3(3-0-6) 

 ความหมาย วิวัฒนาการ และขอบเขตของการวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะ แนวทางในการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในฐานะที่
เป็นกระบวนการและผลิตผลของระบบ การวิเคราะห์กระบวนการกําหนด
นโยบายและโครงการ วีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลกระทบ ปัญหาของการประเมินนโยบายและโครงการ การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะในระบบราชการไทย 

 

   
**วิชาปรับปรุง 
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01454536** การบริหารโครงการในภาครัฐ 
(Project Management in Public Sector) 

3(3-0-6) 

 เน้นกระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการเริ่มต้น
โครงการ การวางแผนบริหารโครงการ การนําแผนไปปฏิบัติ การควบคุม
โครงการ และการปิดโครงการ นอกจากนั้น ยังเน้นในส่วนของเทคนิคการ
บริหารในด้านต่างๆดังนี้ การบริหารขอบเขตของโครงการ การบริหาร
เวลา การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง การบรหิารคุณภาพ  
การบริหารการสื่อสาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

01454537** การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากแนวทางการศึกษา
เชิงการเมืองถึงเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ลักษณะของการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ์ แนวทางในการบริหารกิจกรรมทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์โลกาภิวัฒน์ และการจัดการทรัพยากรมนษุย์เชิงกลยุทธ์
ระหว่างประเทศ 

 

 

01454541** ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในภาครัฐ 
(Public Management Information System)  

3(3-0-6) 

 รายวิชานี้เน้นถึงระบบสารสนเทศในองค์การภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ ระบบสารสนเทศกับกลยุทธ์ ประเด็นทางจริยธรรมและสังคม
ในระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเทคโนโลยสีือ่สารโทรคมนาคม 
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สาย ความปลอดภัยของสารสนเทศ รฐับาล
อิเล็กทรอนิกสแ์ละรัฐบาลผ่านอุปกรณ์เคลือ่นที่ การจัดการความรู้และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

 

01454542 วิธีเชิงปริมาณและการบริหารรัฐกิจ     
(Quantitative Approaches and Public Administration) 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีเชิง
ปริมาณที่นํามาใช้ การวิเคราะห์การคุ้มทุน ทฤษฎีความน่าจะเป็น        
การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ตัวแบบของคงคลัง การโปรแกรม
แบบเส้นตรง เกมและกลยุทธ์ ระบบการรอคอย 

 

 

 
   
**วิชาปรับปรุง 
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01454543 การบริหารงานคลังสาธารณะ       
(Public Finance Administration) 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีแนวความคิดทางการบริหารงานคลังของรัฐบาล รวมทั้งการ
คลังของรัฐวิสาหกิจและการคลังท้องถิ่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสังคม และระบบการคลังทั้งด้านรายรับ
รายจ่าย งบประมาณและหนี้สาธารณะ ตลอดจนการใช้นโยบายการคลัง 
เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

01454544* การพัฒนาองค์การ       
(Organization Development) 

3(3-0-6) 

 ภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ กระบวนการของการพัฒนา
องค์การ การใส่สิ่งแทรกแซงของการพัฒนาองค์การและอนาคตของการ
พัฒนาองค์การ 

 

 

01454591 วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร ์  
(Research Methods and Techniques in Political Science) 

3(3-0-6) 

 หลักและระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
กําหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย      
การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการ
วิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและ
การตีพิมพ์ 

 

 

01454592 การประยุกต์เทคนิคทางสถิติในการวิจัยทางรัฐศาสตร ์  
(Application of Statistic Techniques in Political Science Research) 

3(3-0-6) 

 สถิติกับแนวคดิเรื่องการวิจัย สถิติประยุกต์ที่สําหรับการวิจัยทาง
รัฐศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เทคนิคในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการชักตัวอย่าง การทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์สองตัวแปรและหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

 

01454595** การศึกษาค้นคว้าตนเอง  
(Independent Study) 

3 , 3 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท        
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

 

   
*วิชาเปิดใหม่ 
**วิชาปรับปรุง 
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01454597 สัมมนา   
(Seminar)  

1 , 1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐศาสตร์ ในระดับ
ปริญญาโท 

 

 

01454598 ปัญหาพิเศษ         
(Special Problems)  

1-3 

 การศึกษาค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียน
เป็นรายงาน 

 

 

01454599 วิทยานิพนธ์ 
(Thesis) 

1-12 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


