คาอธิบายชุดวิชา
ระด ับปริญญาโท
80711

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธวี จ
ิ ัยทางร ัฐศาสตร์
Political Analysis and Research Methodology
วิเคราะห์เกีย
่ วกับสถานภาพ ขอบข่ายการวิเคราะห์การเมือง ทฤษฎี แนวทางทีส
่ าคัญๆ ทีใ่ ช ้ในการวิเคราะห์การเมือง อาทิ
แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบัน แนวทางพฤติกรรมและแนวทางต่างๆ ในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ และศึกษาเกีย
่ วกับการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ ประเภทการวิจัย และกระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์
81711

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
วิเคราะห์ววิ ฒ
ั นาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมือง สถาบัน กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง
ของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการสร ้างสรรค์การเมืองไทย
แนวคิดทางการเมืองและส ังคม
Political and Social Concepts
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองและสังคมทีส
่ าคัญๆ เพือ
่ เป็ นกรอบในการอธิบายปั ญหาต่างๆ ทางการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์อธิปัตย์กบ
ั ประชาชน การใช ้อานาจรัฐในการกาหนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถช
ี วี ต
ิ ของ
ประชาชน การกระจายอานาจ การปกครองตนเองของประชาชน และการศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหาของไทยและต่างประเทศทีส
่ าคัญ
81712

82711

การเมืองการปกครองท้องถิน
่ เปรียบเทียบ
Comparative Local Politics and Government
ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษี เกีย
่ วกับการเมืองการปกครองท ้องถิน
่ และวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท ้องถิน
่
ในประเทศสาคัญ เช่น อังกฤษ ญีป
่ น
ุ่ เกาหลีใต ้ เป็ นต ้น
ประชาส ังคมและชุมชนท้องถิน
่
Civil Society and Local Community
ทฤษฎีหรือแนวคิดเกีย
่ วกับประชาสังคม ชุมชนท ้องถิน
่ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับชุมชนท ้องถิน
่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ึ ษา
ภาครัฐกับภาคประชาชน ประเด็นปั ญหาด ้านประชาสังคมและชุมชนท ้องถิน
่ และกรณีศก
82712

ส ัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิน
่
Seminar Local Politics and Government Problems
นาแนวคิดทางการเมืองการปกครองท ้องถิน
่ มาเป็ นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองการปกครองท ้องถิน
่ ร่วมสมัย และ
ถกแถลงเพือ
่ แสวงหาทางออกทีเ่ หมาะสมและการศึกษาดูงานท ้องถิน
่
82713

83711

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
แนวคิดเกีย
่ วกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายและความเป็ นมาของการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ทฤษฎี แนวทางทีใ่ ช ้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร ้างหน ้าที่ แนวทางวิเคราะห์ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนา
้ นา เป็ นต ้น การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทางการเมือง แนวทางกลุม
่ แนวทางชนชัน
การประเมินระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฎการณ์ทางการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
่ สารทางการเมือง
การสือ
Political Communication
่ สารกับระบบการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการสือ
่ สารทางการเมือง แนวคิดและเนือ
่ สาร
ระบบการสือ
้ หาวิชาเกีย
่ วกับการสือ
่ สารทางการเมืองในภาคปฏิบต
่ สารทางการเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการสือ
่ สารทาง
ทางการเมือง การสือ
ั ิ พฤติกรรมการสือ
่ สารทางการเมือง และกรณีศก
ึ ษาการสือ
่ สารทางการเมือง
การเมืองในระดับชาติ และระดับท ้องถิน
่ เทคนิคการสือ
83712

83714

กระบวนการพ ัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
Development Process and Public Choices
ตัวแบบหลักและกระบวนการพัฒนาในกระแสโลก และจุดเน ้นในการพัฒนาของประเทศไทย การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทย รวมทัง้ นโยบายและทางเลือก แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะของไทยใน
อนาคต ดุลยภาพของการพัฒนาระหว่างคน เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล ้อม
83791

วิทยานิพนธ์
Thesis
การเลือกปั ญหาการวิจัย การสารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้อง การออกแบบการวิจัย การเขียนและเสนอโครงการ
วิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ
่ งมือเพือ
่ การวิจัยสาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การนาเสนอข ้อมูลวิทยานิพนธ์
การนาเสนอและสอบปกป้ องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพือ
่ การเผยแพร่

83792

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การเลือกปั ญหาสาหรับการค ้นคว ้าหรือวิจัยทางด ้านรัฐศาสตร์ การเขียนข ้อเสนอโครงการวิจัย การสารวจและการวิเคราะห์
วรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งทีจ
่ ะทาการศึกษาวิจัย การเก็บรวบรวมข ้อมูลและการวิเคราะห์ข ้อมูล การเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย
ข ้อควรคานึงในการศึกษาค ้นคว ้าอิสระ
83793

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตร ัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
Graduate Professional Experience in Politics and Government
ึ ษา การพัฒนาตนเองให ้มีบค
การประยุกต์ทฤษฎีทางด ้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองโดยใช ้กรณีศก
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมและ
มีทศ
ั นคติทด
ี่ ต
ี อ
่ วิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู ้นาในวิชาชีพ การเสริมสร ้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทางานร่วมกันเป็ น
้ สูง
หมูค
่ ณะ รวมทัง้ การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพชัน
83794

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบ ัณฑิตร ัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิน
่
Graduate Professional Experience in Local Politics and Government
ึ ษา การพัฒนาทักษะทีจ
การประยุกต์ทฤษฎีทางด ้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองท ้องถิน
่ โดยใช ้กรณีศก
่ าเป็ นในการแก ้ไข
้ สูง
ปั ญหา การพัฒนาภาวะผู ้นา การทางานร่วมกันเป็ นหมูค
่ ณะ ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพชัน

