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สาขาวชิารฐัศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

80711 การวเิคราะหก์ารเมอืงและระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Political Analysis and Research Methodology  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎ ีแนวทางทีส่ําคญัทีใ่ขใ้นการวเิคราะหก์ารเมอืงและสามารถ

นําทฤษฎ ีแนวคดิเหลา่นีไ้ปใชใ้นการวเิคราะหป์รากฎการณ์ทางการเมอืงได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิในการวจัิยทางรัฐศาสตรร์วมทัง้กระบวนการวจัิยทาง

รัฐศาสตร ์และสามารถนํากระบวนการวจัิยดงักลา่วไปใชไ้ด ้

3.   เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะการวเิคราะหปั์ญหาและปรากฎการณ์ทางการเมอืง ขณะเดยีวกนัสามารถสรา้ง

องคค์วามรูท้างรัฐศาสตรไ์ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    วเิคราะหเ์กีย่วกับสถานภาพ ขอบขา่ยการวเิคราะหก์ารเมอืง ทฤษฎ ีแนวทางทีส่าํคญัๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

การเมอืง อาท ิแนวทางปรัชญาการเมอืง แนวทางสถาบนั แนวทางพฤตกิรรมและแนวทางตา่งๆ ในยคุหลงั

พฤตกิรรมศาสตร ์และศกึษาเกีย่วกับการวจัิยทางรัฐศาสตร ์ประเภทการวจัิยและกระบวนการวจัิยทางรัฐศาสตร ์

 

81711 การเมอืงการปกครองไทย (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Thai Politics and Government  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับววิัฒนาการทางการเมอืงการปกครองและแนวคดิทางการเมอืง 

ของไทยตลอดจนสถาบนั กระบวนการ และพฤตกิรรมทางการเมอืงของไทย 

2.   ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาของการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย  

3.   นําเสนอยทุธศาสตรใ์นการสรา้งสรรคก์ารเมอืงไทย โดยเนน้การประยุกตภ์าคทฤษฎไีปสูภ่าคปฏบิตั ิ

 คําอธบิายชุดวชิา  

    วเิคราะหว์วิฒันาการทางการเมอืงการปกครองไทย แนวคดิทางการเมอืงของไทย สถาบนั กระบวนการ 

และพฤตกิรรมทางการเมอืงของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมอืงไทย และยุทธศาสตรใ์นการสรา้งสรรคก์าร

เมอืงไทย 

 

81712 แนวคดิทางการเมอืงและสงัคม (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Political and Social Concepts  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบแนวคดิทางการเมอืงและสงัคมทีส่ําคญัๆ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตแ์นวคดิทางการเมอืงและสงัคมในการศกึษาวเิคราะหปั์ญหาการเมอืงของไทย

ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 

3.   เพือ่ใหนํ้าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าเสนอทางออกของสงัคมการเมอืงไทย 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

    วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบแนวคดิทางการเมอืงและสงัคมทีส่าํคญัๆ เพือ่เป็นกรอบในการอธบิายปัญหา

ตา่งๆ ทางการเมอืง ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐในฐานะองคอ์ธปัิตยก์ับประชาชน การใชอํ้านาจรัฐในการกําหนด

นโยบาย และผลกระทบตอ่สงัคมและวถิชีวีติของประชาชน การกระจายอํานาจ การปกครองตนเองของประชาขน 

และการศกึษาวเิคราะหก์รณีปัญหา 

ของไทยและตา่งประเทศทีส่ําคญั 

 

82711 การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Comparative Local Politics and Government  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ 

2.   เพือ่ศกึษาวเิคราะหก์ารเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบในประเทศสาํคญัๆ  

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ศกึษา วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการเมอืง 

การปกครองทอ้งถิน่ในประเทศสาํคัญ เชน่ องักฤษ ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้เป็นตน้ 

 

82712 ประชาสงัคมและชุมชนทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Civil Society and Local Community  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละแนวคดิเรือ่งประชาสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่ ทัง้ใน 

  ระดบัสากลและของประเทศไทย 

 2.   เพือ่ศกึษา วเิคราะห ์และประยุกตใ์ชซ้ึง่แนวคดิและทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับประชาสงัคมและชมุชน 

  ทอ้งถิน่ เพือ่การพัฒนาประเทศในภาพรวมและเจาะลกึในระดับชมุชนทอ้งถิน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎหีรอืแนวคดิเกีย่วกบัประชาสงัคม ชมุชนทอ้งถิน่ ความสมัพันธร์ะหวา่งประชาสงัคมกับชมุชนทอ้งถิน่ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชน ประเด็นปัญหาดา้นประชาสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่ และกรณีศกึษา 

 

82713 สมัมนาปัญหาเฉพาะการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Seminar in Local Politics and Government Problems  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่นําประเด็นสาํคญัทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาวเิคราะห ์และถกแถลงศกึษา  

 2.   เพือ่ใหนั้กศกึษานําแนวคดิทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาเป็นกรอบในการวเิคราะหก์ารเมอืง 

       การปกครองทอ้งถิน่ในประเด็นสาํคัญๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    นําแนวคดิทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาเป็นกรอบการวเิคราะหป์ระเด็นทางการเมอืงการปกครอง

ทอ้งถิน่ร่วมสมัย และถกแถลงเพือ่แสวงหาทางออกทีเ่หมาะสมและการศกึษาดงูานทอ้งถิน่ 
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83711 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Comparative Politics and Government  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิ ขอบขา่ยและความเป็นมาของการศกึษาการเมอืง 

  การปกครองเปรยีบเทยีบ 

 2.   เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามรถนําทฤษฎ ีและแนวทางทีใ่ชใ้นการศกึษาการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ

  ไปใชใ้นการศกึษาวเิคราะหท์างการเมอืงได ้

 3.   เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและปรากฎการณ์ทางการเมอืงในเชงิการศกึษาการเมอืง 

  การปกครองเปรยีบเทยีบ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ ขอบขา่ยและความเป็นมาของการศกึษาการเมอืงการ

ปกครองเปรยีบเทยีบ ทฤษฎ ีแนวทางทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ อาท ิแนวทางโครงสรา้งหนา้ที ่แนวทางวเิคราะห์

ระบบ แนวทางวัฒนกรรมการเมอืง แนวทางการพัฒนาทางการเมอืง แนวทางกลุม่ แนวทางชนชัน้นํา เป็นตน้ การ

เปรยีบเทยีบระบบการเมอืง ความชอบธรรมและความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การประเมนิระบบ ตลอดจน

การวเิคราะหปั์ญหาและปรากฎการณ์ทางการเมอืงเชงิเปรยีบเทยีบ 

 

83712 การสือ่สารทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Political Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาและวเิคราะหร์ะบบการสือ่สารทางการเมอืง กระบวนการและพฤตกิรรมการสือ่สารทาง 

  การเมอืง 

 2.   เพือ่ประยุกตใ์ชแ้นวคดิและพัฒนาเทคนคิตา่งๆ ในกระบวนการการสือ่สารทางการเมอืง 

 3.   เพือ่วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหปั์ญหาเพือ่พัฒนาความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสือ่สารทางการเมอืง 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ระบบการสือ่สารกบัระบบการเมอืง กระบวนการและพฤตกิรรมในการสือ่สารทางการเมอืง แนวคดิและ

เนือ้หาวชิาเกีย่วกับการสือ่สารทางการเมอืง การสือ่สารทางการเมอืงในภาคปฏบิัต ิพฤตกิรรมการสือ่สารทาง

การเมอืงในแนวลกึ องคก์รและสถาบนัในกระบวนการการสือ่สารทางการเมอืง เทคนคิการสือ่สารทางการเมอืง และ

กรณีศกึษาการสือ่สารทางการเมอืง 

 

83713 กระแสโลกศกึษา (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 World Currents Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาวเิคราะหส์งัเคราะหแ์นวคดิและพัฒนาการของโลกาภวิฒันท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นไป

  ของสงัคมโลก และสงัคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ  

 2.   เพือ่สงัเคราะหแ์นวคดิเกีย่วกับกระแสโลกในการกําหนดแนวทางเพือ่แกไ้ขปัญหาทีส่งัคมไทยเผชญิอยู่ 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

    วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์นวคดิและพัฒนาการของโลกาภวิัตน ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นไปของสงัคมโลก

และสงัคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของชมุชนทอ้งถิน่และปัจเจกชนดา้นตา่งๆ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาทีส่งัคมไทยประสบอยู่ 

 

83714 กระบวนการพฒันาและทางเลอืกสาธารณะ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Development Process and Public Choices  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   ศกึษาเชงิวเิคราะหก์ระบวนการพัฒนาประเทศของไทยทัง้ในสว่นของกระบวนการ ผลและผลกระทบ

  ตา่งๆ  

 2.   สงัเคราะหแ์นวนโยบายและทางเลอืกสาธารณะในอนาคตของไทยทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ตวัแบบหลักและกระบวนการพัฒนาในกระแสโลก และจดุเนน้ในการพัฒนาของประเทศไทย การเมอืงและ

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศไทย ปัญหาและอปุสรรคของการพัฒนาประเทศไทย รวมทัง้นโยบายและทางเลอืก 

แนวนโยบายและทางเลอืกสาธารณะของไทยในอนาคต ดลุยภาพของการพัฒนาระหวา่งคน เทคโนโลย ีสงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม 

 

83791 วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 
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83792 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Independent Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจัิยทางรัฐศาสตรใ์นหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาสาํหรับการคน้ควา้หรอืวจัิยทางดา้นรัฐศาสตร ์การเขยีนขอ้เสนอโครงการวจัิย การสาํรวจ

และการวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําการศกึษาวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลู 

การเขยีนรายงานการศกึษาหรอืวจัิย ขอ้ควรคํานงึในการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 

83793 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัศาสตรก์ารเมอืงการปกครอง (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Graduate Professional Experience in Politics and Government  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2.   เพือ่พัฒนาทักษะการแกปั้ญหาทางดา้นรัฐศาสตร ์

 3.   เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีรัฐศาสตร ์

 4.   เพือ่สามารถทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตท์ฤษฎทีางดา้นรัฐศาสตรก์ารเมอืงการปกครองโดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้ี

บคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพี การเสรมิสรา้ง 

มนุษยสมัพันธแ์ละความสามารถในการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ รวมทัง้การสง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรม 

ในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู  

 

83794 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัศาสตรก์ารเมอืงการปกครองทอ้งถิน่   (6 หนว่ยกติ)                                                                                         

 Graduate Professional Experience in Local Politics and Government  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ทางรัฐศาสตรแ์ละการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ 

 2.   เพือ่พัฒนาทักษะการแกไ้ขปัญหาทางรัฐศาสตรแ์ละการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ 

 3.   เพือ่พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีรัฐศาสตร ์

 4.   เพือ่สง่เสรมิการทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตท์ฤษฎทีางดา้นรัฐศาสตรแ์ละการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่โดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนา

ทกัษะทีจํ่าเป็นในการแกไ้ขปัญหา การพัฒนาภาวะผูนํ้า การทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ ตลอดจนการสง่เสรมิ

จรยิธรรมและคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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