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คำ�นำ�
“วิชารัฐศาสตร์ไม่มีวันตายไปจากสังคม ตราบที่สังคมยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ เว้นแต่มนุษย์จะ
ทำ�ลายสังคมนั้นเสีย”
ถ้อยคำ�ที่ยกมาข้างต้นนี้ ไม่ได้ต้องการที่จะแสดงอหังการของวิชารัฐศาสตร์ เพียงแต่ต้องการ
ชูประเด็นว่าวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความน่าสนใจอยู่หลายประการ
ประการแรก วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทางสังคม จึงมีความน่าสนใจว่าวิชา
รัฐศาสตร์นี้จะสร้างและรักษาสังคมให้อยู่รอดได้หรือไม่
ประการต่อมา วิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นของ
มนุษย์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์ปรารถนาจะสร้างวิชานี้ขึ้นมาให้เป็นอย่างไร และต้องการที่จะนำ�มาปรับ
ใช้เพื่อประโยชน์อะไรของมนุษย์
อีกประการหนึ่ง วิชารัฐศาสตร์ควรต้องเป็นวิชาที่ใช้ในการสร้างสรรค์มากกว่าที่จะไปทำ�ลาย
สังคมมนุษย์อันเป็นอุดมการณ์สูงสุดของวิชานี้
ท่านทีม่ าร่วมศึกษาในวิชารัฐศาสตร์จงึ เป็นผูท้ สี่ นใจในความเป็นไปทางสังคม และต้องการทีจ่ ะ
สร้างสรรค์ให้สงั คมนีน้ า่ อยู่ และเจริญก้าวหน้าต่อไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)
จะช่วยให้ท่านที่สำ�เร็จการศึกษาแล้วนั้น มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่จะสร้างสรรค์สังคมบ้านเมืองไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวร่วมกันต่อไป
                              
(รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย)
                               ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการเมืองที่สัมพันธ์กับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดย
ตลอดนับตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ได้จัดวางแนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ตั้งแต่ระดับรากฐานจนถึง
ระดับโครงสร้างทางการเมืองของชาติ รวมทั้งการปฏิรูปในด้านอื่นๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น
เพือ่ สร้างพลังทางสังคมทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารแก้ปญั หาทางการเมือง และเปลีย่ นแปลงทางการเมืองไปสูค่ วาม
เข้มแข็งจนกลายเป็น “แกนนำ�” การพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยรวมในอนาคต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิด
กว้างให้กับสาธารณชนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ในชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์จึงได้
พัฒนาหลักสูตรแขนงวิชาการเมืองการปกครองในระดับปริญญาโทขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรในชาติที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ในทุกบริบทของสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้
สาขาวิชารัฐศาสตร์จำ�เป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะ
ทำ�ให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะไปประยุกต์
ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณั ฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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2. วัตถุประสงค์
2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยชั้นสูง
2) เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำ�ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้   
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำ�ทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านวิชาชีพ
2.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1) ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพทีซ่ บั ซ้อนอย่างสม่�ำ เสมอ สามารถแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ในสถานการณ์ที่จำ�เป็นได้ แม้ไม่มีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ
2) สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทัง้ ทีค่ าดการณ์ได้และคาด
การณ์ ไม่ได้ ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ�ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
3) ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมอันเหมาะสมในการดำ�เนินการเกีย่ วกับปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึง่ อาจจะ
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำ�ในการให้
โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  หนิมพานิช
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ   พิพัฒน์เสรีธรรม
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ
กรรมการ
4) พลเอกบุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
กรรมการ
5) อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
6) นายชาตรี   อยู่ประเสริฐ
กรรมการ
7) นายณรงค์   โชควัฒนา
กรรมการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

8) นายวิชัย  บรรดาศักดิ์
9) นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์
10) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย)
11) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
(อาจารย์ขจรศักดิ์   สิทธิ)
12) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
(นางปราณี   สีเหล็ก)
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กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อ
ทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ธโสธร  ตู้ทองคำ�
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์รสลิน  ศิริยะพันธุ์
กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี
กรรมการ
6) อาจารย์วนัส  ปิยะกุลชัยเดช
กรรมการ
7) อาจารย์วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์
กรรมการ
8) อาจารย์สมปฤณ  นิยมไทย
กรรมการ
9) อาจารย์ขจรศักดิ์   สิทธิ
เลขานุการ
10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางปราณี สีเหล็ก)
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5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
รัฐศาสตร์เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของ
มหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย)
2) ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์)
3) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์)
4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน  สุวรรณมงคล)
5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์รสลิน  ศิริยะพันธุ์)
6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์   คำ�สุข)
และเลขานุการ
7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
(อาจารย์ ดร.วรวลัญช์   โรจนพล)
8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนภารัตน์   กิตติรัตนมงคล)

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร
6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
ปธาน  สุวรรณมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.
พิศาล  มุกดารัศมี, อาจารย์ ดร.

ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ร.บ., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เมือ่ จบปริญญาตรีได้สทิ ธิเ์ ข้าสอบแข่งขันเรียนปริญญาเอก)

เสนีย์   คำ�สุข, รองศาสตราจารย์ ดร.
6.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ฐปนรรต  พรหมอินทร์, รองศาสตราจารย์
ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
ปธาน  สุวรรณมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.
พิศาล  มุกดารัศมี, อาจารย์ ดร.
ยุทธพร  อิสรชัย, รองศาสตราจารย์
เสนีย์   คำ�สุข, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
ขจรศักดิ์   สิทธิ, อาจารย์
ชรินทร์   สันประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยวัฒน์   ม่านศรีสุข, อาจารย์

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), MIR MITCL
(Double Degree) Macquarie University
ศศ.บ., D.U. (Droit Public), D.E.A.
(Études Politiques), Doctorat de 3e cycle,
Université de Toulouse
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ร.ม. (การปกครอง), M.P.P. (Public Policy)
Saitama University
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ฐปนรรต  พรหมอินทร์, รองศาสตราจารย์
ทวี   สุรฤทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
ธโสธร  ตู้ทองคำ�, รองศาสตราจารย์
ปธาน  สุวรรณมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.
พิศาล  มุกดารัศมี, อาจารย์ ดร.
ยุทธพร  อิสรชัย, รองศาสตราจารย์
รสลิน  ศิริยะพันธุ์, รองศาสตราจารย์

รุ่งพงษ์   ชัยนาม, รองศาสตราจารย์ ดร.
วนัส  ปิยะกุลชัยเดช, อาจารย์
วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์, อาจารย์
วรวลัญช์   โรจนพล, อาจารย์ ดร.

ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., บธ.บ., รป.ม.,
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), Dip. in International
Relations and Development (Distinction),
M.A. (International Affairs)
The American University
ร.บ., Docteur de L’Université de Paris II
(Sciences Politiques) (Mention très bien)
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินยิ ม), ร.ม. (การระหว่างประเทศ
และการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เมื่อจบปริญญาตรีได้สิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเรียนปริญญาเอก)
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สมปฤณ  นิยมไทย, อาจารย์

ร.บ., MaÎtrise de Sciences Politiques
(Problèmes Internationaux), L’Université
de Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis)
เสนีย์   คำ�สุข, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา  ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ คือ
8.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
8.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

9. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นสมบัตเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ตามบัญชีอตั ราเงินเดือน
ต่างๆ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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10.  ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ หมายความว่า  บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับเข้าเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ด้วยคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00 แต้ม ลงทะเบียน
เรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลง
ทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
11.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษาทีล่ งทะเบียน
เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา  ดังนั้น นักศึกษา
ทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน ซึ่งแต่
ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชา หรือเลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำ�หรับชุดวิชาทีเ่ หลืออาจ
เรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่
กำ�หนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่านการ
ปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อ
เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) อนึ่งการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
วิทยานิพนธ์นักศึกษาจะทำ�ได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา  ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  3.00 และ
ผลงานหรือส่วนหนึง่ ของผลงานวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์หรือได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำ�เสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จ
การศึกษา  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับ
หน่วยกิต)
11.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการ
เปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา  ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลง
ทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
11.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
11.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สื่อการสอน
ต่างๆ และวิธกี ารศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาทีส่ าขาวิชาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร
หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3575 หรือ 0 2504 8356 - 9
โทรสาร 0 2503 3575 หรือ
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=13
11.6 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา 
การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการ
ศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน
ผลการศึกษา รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
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สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ.55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4, โทรสาร 0 2503 2660
e-Mail: gsoffice@stou.ac.th หรือ
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=19

รายละเอียดหลักสูตร

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Dotor of Political Science Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร.ด.
Dotor of Political Science
D.Pol.Sc.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางรัฐศาสตร์
ตามที่หลักสูตรกำ�หนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
และมหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบคะแนน 4.00
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด และ
4) มีโครงการในการทำ�ดุษฎีนิพนธ์
หมายเหตุ

1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 - 4 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  หรือเคยถูกถอนสถานภาพ
การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสีย อันเนื่องจากการกระทำ�นั้นได้กระทำ�
โดยมิใด้มีเจตนากระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ� จะขอกลับเข้าศึกษาใหม่ได้
หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา  ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศให้พ้นสถานภาพการ
เป็นนักศึกษา       
2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 หากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังขาดพื้น
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ อาจกำ�หนดให้ทำ�การศึกษาชุดวิชาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาฯ เห็นสมควรโดยไม่นับหน่วยกิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ค. ดุษฎีนิพนธ์
ง. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24  
36
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
					
		 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
84903 สัมมนาการเมืองและการบริหาร
84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)
84998 ดุษฎีนิพนธ์
ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์**

เป็นการสัมมนาเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตรัฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบ
การศึกษาเท่านั้น

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่  1 ภาคที่  1 84901
84902
ปีที่  1 ภาคที่  2 84903
84904
ปีที่  2 ภาคที่  1 84998
ปีที่  2 ภาคที่  2 84998
ปีที่  3 ภาคที่  1 84998
ปีที่  3 ภาคที่  2 84999

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์
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รายละเอียดหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

Master of Political Science Program
(วิชาเอกการเมืองการปกครอง)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.
Master of Political Science
M.Pol.Sc.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.30 และ
3) มีประสบการณ์การทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ

ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่มคี ะแนนเฉลีย่ ต่�ำ กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำ�หนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
		 ก. หมวดวิชาแกน

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1
3

6
18
12
ไม่นับหน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 			
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 บังคับ  2  ชุดวิชา
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
ค. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
83791 วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง*
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
           

แผน ข						
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
1
6  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4
24  
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
6  
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร (6 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
หมายเหตุ * นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต รั ฐ ศาสตร์ การเมื อ งการปกครอง
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
บังคับ  2  ชุดวิชา
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
และเลือก  2  ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83713 กระแสโลกศึกษา
83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง*
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม เสริ ม ประสบการณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต รั ฐ ศาสตร์ การเมื อ งการปกครอง
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคที่ 1
ปีที่ 1 ภาคที่ 2

ปีที่ 2 ภาคที่ 1
ปีที่ 2 ภาคที่ 2

80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83791 วิทยานิพนธ์
83791 วิทยานิพนธ์
83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครอง

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคที่ 1
ปีที่ 1 ภาคที่ 2

80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83713 กระแสโลกศึกษา
83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ

ปีที่ 2 ภาคที่ 1

ปีที่ 2 ภาคที่ 2

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83713 กระแสโลกศึกษา
83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมือง
การเมืองการปกครอง

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Political Science Program
(วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.
Master of Political Science
M.Pol.Sc.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.30 และ
3) มีประสบการณ์การทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ

ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่มคี ะแนนเฉลีย่ ต่�ำ กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยกำ�หนด

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
		 ก. หมวดวิชาแกน

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1
3

6
18
12
ไม่นับหน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร 			

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ค. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
83791 วิทยานิพนธ์
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่น*
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม
           

แผน ข						
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาแกน
1
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
6  
24  
6  
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
บังคับ  3  ชุดวิชา
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
และเลือก  1  ชุดวิชาจากชุดวิชาระดับปริญญาโทของสาขาวิชารัฐศาสตร์ทเ่ี ปิดสอน
ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่น*
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
ปีที่  1

ภาคที่  1

ปีที่  1

ภาคที่  2

ปีที่  2
ปีที่  2

ภาคที่  1
ภาคที่  2

80711
82711
82712
82713
83791
83791
83794

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่น

80711
82711
82712
82713
----83792
83794

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่น

แผน ข
ปีที่  1

ภาคที่  1

ปีที่  1

ภาคที่  2

ปีที่  2
ปีที่  2

ภาคที่  1
ภาคที่  2

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

แผน ก แบบ ก 2
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาต่างๆ
รายชื่อชุดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ระดับปริญญาเอก
84901
84902
84903
84904
84998
84999

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์

P
P

P

P
P
P
P

ระดับปริญญาโท
80711
81711
81712
82711
82712
82713
83711
83712
83713
83714
83791
83792
83793

การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองไทย
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การสื่อสารทางการเมือง
กระแสโลกศึกษา
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
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หมายเหตุ    ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
Advanced Quantitative and Qualitative Research Approaches
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ และกระบวนทัศน์ของการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ
2. เพือ่ ศึกษาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
และสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กับปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีความรูแ้ ละกระบวนทัศน์ของการวิจยั เชิงปริมาณ ทัง้ ทฤษฎีความรูเ้ ชิงวัตถุวสิ ยั กระบวน
ทัศน์สังคมศาสตร์ปฏิฐานนิยม โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการค้นพบหรือการทดสอบข้อสรุปทั่วไป
เพื่อใช้อธิบาย ทำ�นาย หรือควบคุมพฤติกรรม โดยใช้วิธีวิทยาและเทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และศึกษาทฤษฎีความรู้ การประกอบสร้างความจริงหรือการ
สร้างสรรค์นิยม และกระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งกระบวนทัศน์สังคมศาสตร์เชิงตีความ
และกระบวนทัศน์สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ โดยกระบวนทัศน์แรกมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการตีความ
การทำ�ความเข้าใจ การให้ความหมายกับพฤติกรรมมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมตามเงื่อนไขที่
เป็นอยู่ ส่วนกระบวนทัศน์ทสี่ องเน้นการแก้ปญั หาเชิงโครงสร้าง โดยใช้วธิ วี ทิ ยาและเทคนิคในการรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ลุ่มลึก เพื่อให้เข้าถึงปรากฏการณ์แบบองค์รวม รวมทั้งการมีลักษณะ
ที่ยืดหยุ่น โดยเน้นวิธีการศึกษาที่เป็นไปตามธรรมชาติ ที่มีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลัก โดยการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพดังกล่าว สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบั การแสวงหาความรูแ้ ละความจริงทางรัฐศาสตร์

84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
Seminar in Advanced Political Analysis
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ เกีย่ วกับแนวคิดและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองตะวันออก
และตะวันตกทั้งสมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย
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2. เพื่อให้สามารถนำ�แนวคิดและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองมาใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และทำ�ความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองต่างๆ ได้
3. เพื่อให้สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์การเมืองใน
ลักษณะของการบูรณาการแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์การเมืองในระดับสูงต่อไป

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองตะวันออกและตะวันตก ทัง้ สมัยโบราณ สมัยกลาง
สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย การสร้างกรอบการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง เพือ่ ทำ�ความ
เข้าใจกับปัญหาทางการเมืองต่างๆ และการบูรณาการแนวคิดและวิธีการในการวิเคราะห์การเมือง
ในระดับสูง

84903 สัมมนาการเมืองและการบริหาร
Seminar in Politics and Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเมือง กระบวนการทางการเมือง
พฤติกรรมทางการเมือง สถาบันทางการเมืองและการเมืองท้องถิ่น
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นการบริหารรัฐกิจเกี่ยวกับองค์กรทรัพยากร
มนุษย์ นโยบายสาธารณะและการบริหารการคลังและงบประมาณ
3. เพื่อให้สามารถนำ�แนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์แสวงหานวัตกรรมในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง และการบริหารรัฐกิจ เพื่อนำ�ไปสู่สังคมที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง สถาบัน
ทางการเมือง และการเมืองการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งศึกษาการบริหารรัฐกิจในด้านทฤษฎีองค์การ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการบริหารงานคลังและ
งบประมาณ โดยเน้นภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Seminar in International Relations
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษา  วิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และการเมืองระหว่างประเทศ
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2. เพื่อให้สามารถนำ�ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และทำ�ความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำ�เสนอผล
การศึกษาในรูปของงานเขียนได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองระหว่าง
ประเทศ ปัจจัยทัง้ หลายทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการกำ�หนดรูปแบบ
การเมืองการปกครองในแบบต่างๆ ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และในระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไข

84998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.

(36 หน่วยกิต)

จัดทำ�แนวคิดโครงการวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ได้
ออกแบบและดำ�เนินการพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั สำ�หรับดุษฎีนพิ นธ์ได้
ออกแบบดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ได้
จัดทำ�รายงานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
การกำ�หนดปัญหาและวางแผนการวิจัย การค้นคว้า  ทบทวนและวิเคราะห์วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดกรอบแนวคิดการวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ การออกแบบการวิจัย การกำ�หนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกแบบการวัดตัวแปรและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทำ� แนวคิดโครงการวิจยั สำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และนำ�เสนอรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์
84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
Doctoral Professional Experience in Political Science
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นบรรทัดฐานของสังคม
2. เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
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3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
4. เพือ่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในการปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบด้านบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
5. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและ
นำ�เสนอผลงาน

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม
บนพืน้ ฐานขอบข่ายความรูท้ างด้านรัฐศาสตร์ โดยผ่านกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และนำ�เสนอผลงาน
   ระดับปริญญาโท

80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Political Analysis and Research Methodology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทฤษฎี แนวทางทีส่ �ำ คัญที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมือง
และสามารถนำ�ทฤษฎี แนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการวิจัยทางรัฐศาสตร์รวมทั้งกระบวน
การวิจัยทางรัฐศาสตร์ และสามารถนำ�กระบวนการวิจัยดังกล่าวไปใช้ได้
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมือง ขณะเดียวกัน
สามารถสร้างองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพ ขอบข่ายการวิเคราะห์การเมือง ทฤษฎี แนวทางที่สำ�คัญๆ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมือง อาทิ แนวทางปรัชญาการเมือง แนวทางสถาบัน แนวทางพฤติกรรมและ
แนวทางต่างๆ ในยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ และศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ประเภทการวิจัย
และกระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์

33
สาขาวิชารัฐศาสตร์

81711 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิวฒ
ั นาการทางการเมืองการปกครองและแนวคิดทางการ
เมืองของไทยตลอดจนสถาบัน กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย
3. นำ�เสนอยุทธศาสตร์ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย โดยเน้นการประยุกต์ภาคทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิบัติ

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
วิเคราะห์วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองไทย แนวคิดทางการเมืองของไทย สถาบัน
กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย ปัญหาของการพัฒนาการเมืองไทย และยุทธศาสตร์
ในการสร้างสรรค์การเมืองไทย

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
Political and Social Concepts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองและสังคมทีส่ �ำ คัญๆ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิดทางการเมืองและสังคมในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
การเมืองของไทยทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
3. เพื่อให้นำ�องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเสนอทางออกของสังคมการเมืองไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองและสังคมที่สำ�คัญๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
อธิบายปัญหาต่างๆ ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในฐานะองค์อธิปัตย์กับประชาชน การใช้
อำ�นาจรัฐในการกำ�หนดนโยบาย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชน การกระจายอำ�นาจ
การปกครองตนเองของประชาขน และการศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหาของไทยและต่างประเทศที่สำ�คัญ
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82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Politics and Government
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
2. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในประเทศสำ�คัญๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา
ศึกษา  วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองท้องถิ่น และวิเคราะห์
เปรียบเทียบการเมืองการปกครองท้องถิน่ ในประเทศสำ�คัญ เช่น อังกฤษ ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ เป็นต้น
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
(6 หน่วยกิต)
Civil Society and Local Community
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเรื่องประชาสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งในระดับสากลและของประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ซงึ่ แนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ เกีย่ วกับประชาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมและเจาะลึกในระดับชุมชนท้องถิ่น

คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีหรือแนวคิดเกีย่ วกับประชาสังคม ชุมชนท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคมกับ
ชุมชนท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ประเด็นปัญหาด้านประชาสังคมและชุมชน
ท้องถิ่น และกรณีศึกษา

82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Seminar in Local Politics and Government Problems
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อนำ�ประเด็นสำ�คัญทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์ และถกแถลงศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษานำ�แนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
การเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเด็นสำ�คัญๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
นำ�แนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมือง
การปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย และถกแถลงเพื่อแสวงหาทางออกที่เหมาะสมและการศึกษาดูงานท้องถิ่น
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83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
2. เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำ�ทฤษฎี และแนวทางที่ใช้ในการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองได้
3.  เพือ่ เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปญั หาและปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้าง
หน้าที่ แนวทางวิเคราะห์ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง
แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นนำ� เป็นต้น การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทาง
การเมืองเชิงเปรียบเทียบ

83712 การสื่อสารทางการเมือง
Political Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการสื่อสารทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมการ
สื่อสารทางการเมือง
2. เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดและพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการการสื่อสารทางการเมือง
3. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางการเมือง

คำ�อธิบายชุดวิชา
   
ระบบการสื่อสารกับระบบการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการสื่อสารทางการเมือง
แนวคิดและเนือ้ หาวิชาเกีย่ วกับการสือ่ สารทางการเมือง การสือ่ สารทางการเมืองในภาคปฏิบตั ิ พฤติกรรม
การสือ่ สารทางการเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการการสือ่ สารทางการเมืองในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง และกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมือง
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83713 กระแสโลกศึกษา		6(14-2-0-2)
World Currents Study		
วัตถุประสงค์ 		
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของปัจเจกชนในด้านต่างๆ
2. เพื่อสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกในการกำ�หนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่
สังคมไทยเผชิญอยู่

คำ�อธิบายชุดวิชา		
   
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไป
ของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและปัจเจกชนด้านต่างๆ ตลอดจน
การแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมไทยประสบอยู่

83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ		(6 หน่วยกิต)
Development Process and Public Choices		
วัตถุประสงค์ 		
1. ศึกษาเชิงวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาประเทศของไทยทัง้ ในส่วนของกระบวนการ ผลและ
ผลกระทบต่างๆ
2. สังเคราะห์แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะในอนาคตของไทยที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา		
   
ตัวแบบหลักและกระบวนการพัฒนาในกระแสโลก และจุดเน้นในการพัฒนาของประเทศไทย
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาประเทศไทย รวมทัง้
นโยบายและทางเลือก แนวนโยบายและทางเลือกสาธารณะของไทยในอนาคต ดุลยภาพของการพัฒนา
ระหว่างคน เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม

83791 วิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
Thesis		
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา		
1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์  
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
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4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
7. สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอและสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		(6 หน่วยกิต)
Independent Study		
วัตถุประสงค์ 		
เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

คำ�อธิบายชุดวิชา		
การเลือกปัญหาสำ�หรับการค้นคว้าหรือวิจยั ทางด้านรัฐศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
การสำ�รวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะทำ�การศึกษาวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย ข้อควรคำ�นึงในการศึกษาค้นคว้าอิสระ

83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
การเมืองการปกครอง		
Graduate Professional Experience in Politics and Government			
วัตถุประสงค์ 			
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพรัฐศาสตร์
เพื่อสามารถทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
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คำ�อธิบายชุดวิชา			
การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองโดยใช้กรณีศึกษา  การพัฒนา
ตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ในวิชาชีพ
การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการส่งเสริม
จริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง

83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Graduate Professional Experience in Local Politics and Government		
วัตถุประสงค์ 			
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพรัฐศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

คำ�อธิบายชุดวิชา			
การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครองท้องถิน่ โดยใช้กรณีศกึ ษา การ
พัฒนาทักษะทีจ่ �ำ เป็นในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ การทำ�งานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ ตลอดจน
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
กระแสโลกศึกษา
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การเมืองการปกครองไทย
การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสื่อสารทางการเมือง
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น  
ดุษฎีนิพนธ์
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
รัฐศาสตร์
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น

Development Process and Public Choices
World Currents Study
Comparative Local Politics and Government
Comparative Politics and Government
Thai Politics and Government
Political Analysis and Research
Methodology
Independent Study
Political Communication
Graduate Professional Experience
in Politics and Government
Graduate Professional Experience
in Local Politics and Government
Dissertation
Political and Social Concepts
Advanced Quantitative and Qualitative
Research Approaches
Civil Society and Local Community
Thesis
Seminar in Politics and Administration
Seminar in Advanced Political Analysis
Doctoral Professional Experience in Political
Science
Seminar in International Relations
Seminar in Local Politics and Government
Problems

รหัสชุดวิชา
83714
83713
82711
83711
81711
80711
83792
83712
83793
83794
84998
81712
84901
82712
83791
84903
84902
84999
84904
82713
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ตารางเปรียบเทียบรหัสชุดวิชา จากเดิม 5 หลัก เป็น 8 หลัก
ซึ่งคาดว่ามหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

รหัสชุดวิชาจากเดิม 5 หลัก
ระดับปริญญาเอก
84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
84903 สัมมนาการเมืองและการบริหาร
84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
84998 ดุษฎีนิพนธ์
84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต   
รัฐศาสตร์
  ระดับปริญญาโท
80711 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีจัย
ทางรัฐศาสตร์
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
82713 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
83712 การสื่อสารทางการเมือง
83713 กระแสโลกศึกษา 
83714 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
83791 วิทยานิพนธ์
83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
83793 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
        รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
83794 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
   
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น

รหัสชุดวิชาใหม่ 8 หลัก
ระดับปริญญาเอก
70803001 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
70803002 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
70803003 สัมมนาการเมืองและการบริหาร
70803004 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
70804001 ดุษฎีนิพนธ์
70805001 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
รัฐศาสตร์   
ระดับปริญญาโท
50802001 การวิเคราะห์การเมืองและระเบียบวิธีจัย
ทางรัฐศาสตร์
50813001 การเมืองการปกครองไทย
50813002 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
50823001 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
50823002 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
50823003 สัมมนาปัญหาเฉพาะการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น
50813006 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
50813007 การสื่อสารทางการเมือง
50813008 กระแสโลกศึกษา
50813009 กระบวนการพัฒนาและทางเลือกสาธารณะ
50804001 วิทยานิพนธ์
50804002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
50815001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง
50825001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น

รัฐศาสตร์

เกร็ด
ไปปาก

ไป จ.น

ี

นทบุร

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ไป จ.ปทุมธานี

ม.
4.5 ก

ที่ปรึกษา
ย
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย

์

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์  คำ�สุข
นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

บรรณาธิการ

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล
นางสาวดวงจันทร์  บุดดาโจม

สายรถที่ผ่าน
1. รถโดยสารประจำ�ทาง
		
		
		

ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
1053 (ท่าน้ำ�นนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ออกแบบปก
หน่วยศิลปะ  สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี  2555

