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สาขาวชิารฐัศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

80712 ระเบยีบวธิวีจิยัทางรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology in Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่เขา้ใจ วเิคราะห ์และประยุกตว์ธิกีารออกแบบการวจัิยเชงิปรมิาณ คณุภาพ และผสานวธิทีางรัฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาฐานคตเิชงิปรัชญาทีเ่ป็นรากฐานของการสังเกตปรากฏการณ์ทางการเมอืง วธิกีารออกแบบการ

วจัิยเชงิปรมิาณและคณุภาพทีส่ามารถทดสอบทฤษฎแีละปรากฏการณ์ทางการเมอืง วธิกีารตัง้ค าถาม วธิกีารเก็บขอ้มูล 

แหล่งขอ้มูล การสุ่มตัวอย่าง การประยุกตใ์ชว้ธิกีารวจัิย การประมวลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และวธิกีารรายงาน  

การวจัิยทัง้เชงิปรมิาณ คณุภาพ และผสานวธิ ี

 

81711 การเมอืงการปกครองไทย (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับววิัฒนาการทางการเมอืงการปกครองและแนวคดิทางการเมอืงของไทย

ตลอดจนสถาบนั กระบวนการ และพฤตกิรรมทางการเมอืงของไทย 

2. ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาของการพัฒนาการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย  

3. น าเสนอยทุธศาสตรใ์นการสรา้งสรรคก์ารเมอืงไทย โดยเนน้การประยกุตภ์าคทฤษฎไีปสูภ่าคปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหว์วิฒันาการทางการเมอืงการปกครองไทย แนวคดิทางการเมอืงของไทย สถาบัน กระบวนการ 

และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์ในการสรา้งสรรค์ 

การเมอืงไทย 

 

81712 แนวคดิทางการเมอืงและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Political and Social Concepts 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบแนวคดิทางการเมอืงและสงัคมทีส่ าคัญๆ 

2. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตแ์นวคดิทางการเมอืงและสงัคมในการศกึษาวเิคราะหปั์ญหาการเมอืงของไทย

ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ 

3. เพือ่ใหน้ าองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าเสนอทางออกของสงัคมการเมอืงไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบแนวคดิทางการเมอืงและสงัคมทีส่ าคัญๆ เพื่อเป็นกรอบในการอธบิายปัญหาต่างๆ 

ทางการเมือง ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐในฐานะองคอ์ธปัิตยก์ับประชาชน การใชอ้ านาจรัฐในการก าหนดนโยบาย 

และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีว ิตของประชาชน การกระจายอ านาจ การปกครองตนเองของประชาชน  

และการศกึษาวเิคราะหก์รณีปัญหาของไทยและตา่งประเทศทีส่ าคัญ 
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81713 การวเิคราะหก์ารเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 Political Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีการเมืองต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการ

สถานภาพและขอบขา่ยของแนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารเมอืงในยคุตา่งๆ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบแนวคดิทางการเมอืงในยคุตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การใชอ้งคค์วามรูท้างดา้นสงัคมศาสตร ์เพื่อการวเิคราะหแ์ละเขา้ใจการเมอืงภายใตป้ระเด็นและปัญหาตา่งๆ 

ประกอบดว้ยแนวคดิและทฤษฎทีีส่ าคัญ ตัง้แต่ปรัชญาการเมอืง สถาบันการเมือง พัฒนาการของรัฐ อ านาจกลุ่ม

ทางการเมอืง แนวทางระบบ เศรษฐศาสตร์การเมอืง และแนวคดิร่วมสมัย อาท ิสทิธมินุษยชนพหุวัฒนธรรมนิยม

และนเิวศวทิยาการเมอืง 

 

82711 การเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ) 

 Comparative Local Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎกีารเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ 

2. เพือ่ศกึษาวเิคราะหก์ารเมอืงการปกครองทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบในประเทศส าคญัๆ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษา วเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ และวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการเมอืง

การปกครองทอ้งถิน่ในประเทศส าคญั เชน่ องักฤษ ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้เป็นตน้ 

 

82712 ประชาสงัคมและชุมชนทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Civil Society and Local Community 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทฤษฎแีละแนวคดิเรื่องประชาสังคมและชมุชนทอ้งถิน่ ทัง้ใน

ระดบัสากลระดบัประเทศ และระดบัชมุชนทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อศกึษา วเิคราะห์ และประยุกตใ์ชซ้ึง่แนวคดิและทฤษฎีต่างๆ เกีย่วกับประชาสังคมและชุมชน

ทอ้งถิน่ เพือ่การพัฒนาประเทศในภาพรวมและเจาะลกึในระดับชมุชนทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมทั ้งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับชุมชนทอ้งถิ่น 

ความสัมพันธร์ะหวา่งประชาสงัคมกับชมุชนทอ้งถิน่ ความสัมพันธร์ะหวา่งภาครัฐกับภาคประชาชน ประเด็นปัญหา

ดา้นประชาสงัคมและชมุชนทอ้งถิน่ และกรณีศกึษา 

 

82713 สมัมนาประเด็นปญัหาการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Local Politics and Government Issues 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่น าประเด็นส าคญัทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาวเิคราะห ์และถกแถลง  

 2. เพื่อใหนั้กศกึษาน าแนวคดิทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์การเมอืง

การปกครองทอ้งถิน่ในประเด็นส าคัญๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 น าแนวคดิทางการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่มาเป็นกรอบการวเิคราะหป์ระเด็นทางการเมอืงการปกครอง

ทอ้งถิน่ร่วมสมัยในประเด็นส าคัญๆ และถกแถลงเพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมประกอบกับการศกึษาดูงาน

ทอ้งถิน่ในประเทศหรอืตา่งประเทศเป็นกรณีศกึษา 

 

82714 หลกัและแนวทางการวเิคราะหก์ารเมอืงทอ้งถิน่ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Approaches to Local Politics Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักและแนวทางการวเิคราะห์การเมอืงทอ้งถิน่ และสามารถน า

ความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหก์ารเมอืงทอ้งถิน่ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 อธบิายเกีย่วกับแนวคดิ ซึง่เป็นหลกัส าคญัในการวเิคราะหก์ารเมอืงทอ้งถิน่ และแนวทางทีใ่ชส้ าหรับการ

วเิคราะหก์ารเมอืงทอ้งถิน่ รวมทัง้กรณีศกึษาทัง้ในประเทศไทย และตา่งประเทศ 

 

82715 สมัมนาการเมอืงการปกครองในนครและมหานคร (6หนว่ยกติ) 

 Seminar in City and Metropolitan Politics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่น าประเด็นส าคญัทางการเมอืงการปกครองในนครและมหานครมาวเิคราะห ์และถกแถลง 

 2. เพือ่ใหนั้กศกึษาน าแนวคดิทางการเมอืงปกครองในนครและมหานครมาเป็นกรอบในการวเิคราะห ์

  การเมอืงการปกครองในนครและมหานคร ในประเด็นส าคญัๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 น าแนวคดิทางการเมืองการปกครองในนครและมหานครมาเป็นกรอบในการวเิคราะห์ประเด็นทาง

การเมอืงการปกครองในนครและมหานครร่วมสมัยในประเด็นส าคัญๆ และถกแถลงเพือ่แสวงหาทางออกทีเ่หมาะสม 

ประกอบกบัการศกึษาดงูานนครและมหานครในประเทศหรอืตา่งประเทศ เป็นกรณีศกึษา 

 

83711 การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ (6 หนว่ยกติ) 

 Comparative Politics and Government 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคดิ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศกึษาการเมือง 

การปกครองเปรยีบเทยีบ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถน าทฤษฎ ีและแนวทางทีใ่ชใ้นการศกึษาการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ

  ไปใชใ้นการศกึษาวเิคราะหท์างการเมอืงได ้

 3. เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะในการวเิคราะหปั์ญหาและปรากฏการณ์ทางการเมอืงในเชงิศกึษาเปรยีบเทยีบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการเมืองการปกครองเปรียบเทยีบ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศกึษาการเมือง 

การปกครองเปรยีบเทยีบ ทฤษฎ ีแนวทางทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ อาท ิแนวทางโครงสรา้งหนา้ที ่แนวทางวเิคราะห์

ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชัน้น า เป็นตน้ 

การเปรยีบเทยีบระบบการเมอืง ความชอบธรรม ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การประเมนิระบบ ตลอดจน

การวเิคราะหปั์ญหาและปรากฏการณ์ทางการเมอืงเชงิเปรยีบเทยีบ 
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83713 กระแสโลกาภวิตันแ์ละผลกระทบระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Globalization and International Impacts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์แนวคดิและพัฒนาการของกระแสโลกหรอืกระแสโลกาภวิัตน์ทีส่ง่ผล

กระทบตอ่วถิคีดิและวถิชีวีติของสมาชกิสงัคม ทัง้สงัคมโลก สงัคมไทย ในหลากระดับ 

 2. เพื่อสังเคราะห์แนวคดิเกีย่วกับกระแสโลกหรือกระแสโลกาภวิัตน์ เพื่อใชก้ าหนดแนวทางในการรับมือ 

และ/หรอืแกปั้ญหาทีเ่กดิจากกระบวนการดงักลา่ว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วเิคราะห์ สังเคราะห์ แนวคดิและพัฒนาการของโลกาภวิัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อวถิคีดิและวถิีชวีติของ

สมาชกิสงัคม ทัง้สงัคมโลก สังคมไทย และตัวแสดงในหลากระดับ เพื่อแสวงหาแนวทางในการร่วมมอื และ/หรือ

แกปั้ญหาทีเ่กดิจากกระบวนการดงักลา่ว 

 

83714 กระบวนการและทางเลอืกในการพฒันา (6 หนว่ยกติ) 

 Development Process and Alternative Approaches 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาเนือ้หาและรายละเอยีดแนวคดิทั่วไปเกีย่วกบัการพัฒนาทีค่รอบคลมุหลากหลายมติ ิ

 2. เพือ่วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ารพัฒนาทีค่รอบคลมุหลากหลายมติ ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา โครงสรา้ง กระบวนการ รูปแบบ วธิีการ และขัน้ตอนการพัฒนา 

สภาพแวดลอ้ม ปัจจัยแวดลอ้ม เงื่อนไข นโยบายสาธารณะที่สัมพันธ์กับการพัฒนา การพัฒนาทางการเมือง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของประเทศส าคัญ วาทกรรมการพัฒนา และทางเลอืกการพัฒนา 

 

83715 การสือ่สารและพลวตัทางการเมอืง (6 หนว่ยกติ) 

 Political Communication and Dynamic  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศกึษาและวเิคราะหร์ะบบการสือ่สารทางการเมอืงในระบบการเมอืง กระบวนการและพฤตกิรรม

การสือ่สารทางการเมอืงและผลกระทบตอ่พลวัตทางการเมอืง 

 2. เพือ่ประยกุตใ์ชแ้นวคดิและพัฒนาเทคนคิตา่งๆ ในกระบวน การการสือ่สารทางการเมอืง 

 3. เพื่อวเิคราะหแ์ละสังเคราะหปั์ญหาเพื่อพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการสือ่สารทางการเมอืง

และผลกระทบตอ่พลวตัทางการเมอืง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบการสือ่สารกับระบบการเมอืงและพลวัตทางการเมอืง กระบวนการและพฤตกิรรมในการสือ่สารทาง

การเมอืง แนวคดิและเนื้อหาวชิาเกีย่วกบัการสือ่สารทางการเมอืง การสือ่สารทางการเมอืงในภาคปฏบิัต ิพฤตกิรรม

การสือ่สารทางการเมอืงในแนวลกึ องคก์รและสถาบันในกระบวนการสือ่สารทางการเมอืงในระดับระหวา่งประเทศ 

ระดับชาต ิและระดับทอ้งถิน่ เทคนิคการสือ่สารทางการเมอืง และกรณีศกึษาการสือ่สารทางการเมอืงทีส่ง่ผลต่อ

พลวตัทางการเมอืง 
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83791 วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

 2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

 3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

 4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

 5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจิัยเชงิปรมิาณได ้

 6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

 7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

 8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยการเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

83792 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study 

 วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหส้ามารถคน้ควา้หรอืวจิัยทางรัฐศาสตรใ์นหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลือกปัญหาส าหรับการคน้ควา้หรือวิจัยทางดา้นรัฐศาสตร์ การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย  

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรื่องที่จะท าการศกึษาวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล  

การเขยีนรายงานการศกึษาหรอืวจัิย ขอ้ควรค านงึในการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 

83795 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากการถา่ยทอดโดยระบบการสอนทางไกล 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะการแกปั้ญหาทางดา้นรัฐศาสตรใ์นระดับนานาชาต ิระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถิน่ 

 3. เพือ่พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีรัฐศาสตร ์

 4. เพือ่สามารถท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ 

 5. เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาวชิาชพี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตท์ฤษฎทีางรัฐศาสตร์ ทัง้ทางดา้นการเมอืงการปกครอง และการเมอืงการปกครองทอ้งถิน่ 

โดยใชก้รณีศกึษา การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมและมทีัศนคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี การสง่เสรมิและพัฒนา

ภาวะผูน้ าในวชิาชพี การเสรมิสรา้งมนุษยสัมพันธแ์ละความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทัง้การ

สง่เสรมิจรยิธรรมและคณุธรรมในฐานะผูป้ระกอบวชิาชพีชัน้สงู 
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