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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

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
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการเมืองที่สัมพันธ์กับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมา
โดยตลอดนับตัง้ 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
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ใ นฐานะสถาบันการศึกษาที่
เปิดกว้างให้กับสาธารณชนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ให้กบั คนส่วนใหญ่ในชาติ สาขาวิชารัฐศาสตร์จงึ ได้
พัฒนาหลักสูตรแขนงวิชาการเมืองการปกครองในระดับปริญญาโทขึ้นมาเพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันกระบวนการ
พัฒนาบุคลากรในชาติที่จะนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ในทุกบริบทของสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้
สาขาวิชารัฐศาสตร์จำ�เป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะ
ทำ�ให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะไปประยุกต์
ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับสากล
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณั ฑิตเป็นหลักสูตรต่อยอดความรูท้ างวิชาการในระดับทีส่ งู โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ มุง่ พัฒนานักวิจยั และนักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาและพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอสิ ระ และมุง่ พัฒนานักวิชาชีพทีส่ ามารถพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสามารถนำ�ความรูน้ นั้
ไปประยุกต์ ใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยเน้น
คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่
5 มิถุนายน 2556 ในส่วนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีเป้าหมาย
เพือ่ สร้างการเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดองค์ความรูด้ า้ นรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น โดยมี 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

2. วัตถุประสงค์

2.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
		 1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และมีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยชั้นสูง
		 2) เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำ�ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้
		 3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำ�ทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านวิชาชีพ
2.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังต่อไปนี้
		 1) มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพรัฐศาสตร์
		 2) มีความรอบรูอ้ ย่างลุม่ ลึกและมีประสบการณ์ทางด้านรัฐศาสตร์และศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
ในการนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์
		 3) รู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล สามารถวิพากษ์วิจารณ์
บนพื้นฐานทางวิชาการให้เกิดความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
		 4) เป็นผู้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคมโดยรวม
		 5) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลอื่น เพื่อนร่วมงาน
		 6) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการศึกษาและ
วิเคราะห์และสังเคราะห์
		 7) มีทักษะในการศึึกษาทางไกล และสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล หนิมพานิช
ประธานกรรมการ
2) ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
4) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

5) ผู้บัญชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
6) นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
7) นายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
8) นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
9) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11)		 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
12)		 ผู้แทนศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		(พลอากาศโท ดร.ศักดา หาญยุทธ)
13)		 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย)
14)		 เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
15) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
		 (นางปราณี สีเหล็ก)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์ เพื่อ
ทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ�
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ยุทธพร อิสรชัย
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำ�ปา
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
กรรมการ
8) อาจารย์วนัส ปิยะกุลชัยเดช
กรรมการ
9) 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
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ นิยมไทย)
2) ผู้แทนหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการ
(ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์)
3) ผู้แทนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล)
4) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ�)
5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา	
กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี)
6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา	
กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำ�ปา)
และเลขานุการ
7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวนภารัตน์ กิตติรัตนมงคล)
		

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ธนศักดิ์ สายจำ�ปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						
						
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
						
ปธาน สุวรรณมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.
						

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

สาขาวิชารัฐศาสตร์

พิศาล มุกดารัศมี, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
วรวลัญช์ โรจนพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
6.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ธนศักดิ์ สายจำ�ปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
					
					
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
					
ปธาน สุวรรณมงคล, รองศาสตราจารย์ ดร.
					
พิศาล มุกดารัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
					
วรวลัญช์ โรจนพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินยิ ม), ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินยิ ม), ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

								

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

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
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ทวี สุรฤทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
						
ธนศักดิ์ สายจำ�ปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						
						
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
		
ธโสธร ตู้ทองคำ�, รองศาสตราจารย์
		
		
พิศาล มุกดารัศมี, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
ยุทธพร อิสรชัย, รองศาสตราจารย์
		
รสลิน ศิริยะพันธุ์, รองศาสตราจารย์
		
		
		
วนัส ปิยะกุลชัยเดช, อาจารย์
						
วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร.
						
วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						
						
						
วรวลัญช์ โรจนพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						

ร.บ., ร.ม. (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ),
ร.ด. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง),
ร.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., บธ.บ., รป.ม.,
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง),
รป.ด., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม.
(การระหว่างประเทศและการทูต),
Ph.D. (Political Science/International
Relations) The University of Birmingham
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สมปฤณ นิยมไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
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ร.บ., Maîtrise de Sciences Politiques
(Problèmes Internationaux), Doctorat de
sciences sociales (Honorable) (Études
Européennes) Université de Paris 8

8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
					
รุ่งพงษ์ ชัยนาม, รองศาสตราจารย์ ดร.
					

ศศ.บ., ร.ม., ร.ด. (การบริหารรัฐกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ., Docteur de L´ Université de Paris II
(Sciences Politiques) (Mention trés bien)

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการตลอดจน
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
9.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย
2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
		http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตและ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่ง
ที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนต่างๆ

11. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
2) นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะรับ
เข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานัน้ ๆ ทัง้ นี้ ให้นบั ระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึง่
ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

12. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
		
หลักสูตร แบบ 2.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามทีก่ �ำ หนด
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียน
เรียนดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต) โดยสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา และต้องสอบผ่าน
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพือ่ เป็นผูม้ สี ทิ ธิขอทำ�ดุษฎีนพิ นธ์ เสนอดุษฎีนพิ นธ์และ
สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงาน
หรือส่วนหนึง่ ของดุษฎีนพิ นธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
สำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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12.2 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
		
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชา
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั
การยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำ�เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
สำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
		 หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้ง
เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ
ส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้ม
เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
12.3 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ
หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
12.4 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
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12.5 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
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 0 2504 8356
เว็บไซต์ http://www.polscistou.com/
12.6 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก
การศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบ
รายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียน
จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
		 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/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดหลักสูตร

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Political Science Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ร.ด.
Doctor 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.
		
		
		
		
2.
		
		

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

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แบบ 2.1
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
		

4
		 ข. ดุษฎีนิพนธ์		
		 ค. 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
** นักศึกษาต้องเข้ารับการสัมมนาเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
ปีที่ 2 ภาคปลาย
ปีที่ 3 ภาคต้น
ปีที่ 3 ภาคปลาย

84901
84902
84903
84904
84998
84998
84998
84999

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์
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16
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

		

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 วิชาเอกการเมืองการปกครอง
 วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

18
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

19
สาขาวิชารัฐศาสตร์

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
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.30 หรือ
3) มีประสบการณ์การทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
		 ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำ�หนด
2. ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านรัฐศาสตร์สาขาวิชาจะพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ
		 ชุดวิชา 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย โดยไม่นับหน่วยกิต

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

ชุดวิชา

5
		 ข. วิทยานิพนธ์		
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
12
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 					

20
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 			

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 81711 การเมืองการปกครองไทย		
		 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
		 81713 การวิเคราะห์การเมือง
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ		
		 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)		
		 83791 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			
		

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม		

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
		 ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
36
		 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
6
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
ไม่นับหน่วยกิต
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต		

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

แผน ข						

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
		
วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 81711 การเมืองการปกครองไทย		
		 81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
		 81713 การวิเคราะห์การเมือง
		
และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ		
		 83713 กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ
		 83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
		 83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)		
		 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครอง

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

81711
81712
80712
81713
83791
----83711
83715
83791
83795

การเมืองการปกครองไทย
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวิเคราะห์การเมือง
วิทยานิพนธ์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

81711
81712
81713
----83713
83714
80712
----83711
83715
83792
83795

การเมืองการปกครองไทย
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
การวิเคราะห์การเมือง
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ
กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Political Science Program
(วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น)

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

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอืน่ หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.30 หรือ
3) มีประสบการณ์การทำ�งานหลังจากสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี
หมายเหตุ		 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำ�กว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้
			 ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำ�หนด
		 2. ผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านรัฐศาสตร์สาขาวิชาจะพิจารณาให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมอีก 1 ชุดวิชา คือ
			 ชุดวิชา 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต

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

ชุดวิชา

5
		 ข. วิทยานิพนธ์		
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
12
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย					

24
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

(2) รายละเอียดของหลักสูตร 			

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
วิชาเฉพาะด้าน 4 ชุดวิชา
		
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
		 82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
		 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		
82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
		 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)		
		 83791 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			
		

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม		

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน ข						

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
		 ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
36
		 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
6
		 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
ไม่นับหน่วยกิต
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต		
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
		
วิชาเฉพาะด้าน 5 ชุดวิชา
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
		 82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
		 82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
		 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
		 82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)		
		 83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

82713
82714
80712
82711
83791
----82712
82715
83791
83795

สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
วิทยานิพนธ์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

82713
82714
82711
82715
80712
----82712
83714
83792
83795

สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
ระดับปริญญาเอก
84901
84902
84903
84904
84998
84999

70803001
70803002
70803003
70803004
70804001
70805001

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น ภาคปลาย

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดุษฎีนิพนธ์
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์



ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองไทย
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
การวิเคราะห์การเมือง
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ
กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
วิทยานิพนธ์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์











ระดับปริญญาโท
80712
81711
81712
81713
82711
82712
82713
82714
82715
83711
83713
83714
83715
83791
83792
83795

50802002
50813001
50813002
50813003
50823001
50823002
50823003
50823004
50823005
50813006
50813008
50813009
50813010
50804001
50804002
50805001



























หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
ระดับปริญญาเอก
84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
Advanced Quantitative and Qualitative Research Approaches
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความรู้ และกระบวนทัศน์ของการวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ
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.
		
3.
		

เพื่อให้สามารถนำ�แนวคิดและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองมาใช้เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และทำ�ความเข้าใจกับปัญหาทางการเมืองต่างๆ ได้
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.
		
3.
		

เพื่อให้สามารถนำ�ทฤษฎีและแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และทำ�ความเข้าใจกับปัญหาต่างๆ
เพื่อ ให้ส ามารถอภิป รายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งนำ�เสนอ
ผลการศึกษาในรูปของงานเขียนได้

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�หรับดุษฎีนพิ นธ์ การสร้างเครือ่ งมือวิจยั ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
และเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ การเขียนเรียบเรียง และนำ�เสนอรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์

84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์
Doctoral Professional Experience in Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นบรรทัดฐานของสังคม
2. เพือ่ พัฒนาการสร้างองค์ความรู้ และองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์
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3.
4.
		
5.
		

เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนในการปฏิบตั กิ จิ กรรมกลุม่ และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบด้านบุคคลและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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
80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อเข้าใจ วิเคราะห์ และประยุกต์วิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสาน
วิธีทางรัฐศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
ศึกษาฐานคติเชิงปรัชญาที่เป็นรากฐานของการสังเกตปรากฏการณ์ทางการเมือง วิธีการ
ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถทดสอบทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางการเมือง
วิธกี ารตัง้ คำ�ถาม วิธกี ารเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล การสุม่ ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้วธิ กี ารวิจยั การประมวล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการรายงานการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี

81711 การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองและแนวคิดทาง
การเมืองของไทยตลอดจนสถาบัน กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมืองของไทย
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย
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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. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองและสังคมสำ�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

81713 การวิเคราะห์การเมือง
Political Analysis
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้ทราบและเข้าใจสาระสำ�คัญของแนวคิดและทฤษฎีการเมืองต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการ
		 สถานภาพและขอบข่ายของแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองในยุคต่างๆ
2. เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดทางการเมืองในยุคต่างๆ ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
การใช้องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจการเมืองภายใต้ประเด็น
และปัญหาต่างๆ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่สำ�คัญ ตั้งแต่ปรัชญาการเมือง สถาบันการเมือง
พัฒนาการของรัฐ อำ�นาจกลุ่มทางการเมือง แนวทางระบบ เศรษฐศาสตร์การเมือง และแนวคิดร่วม
สมัย อาทิ สิทธิมนุษยชนพหุวัฒนธรรมนิยมและนิเวศวิทยาการเมือง
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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 ทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับชุมชนท้องถิ่น
2. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ซงึ่ แนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ เกีย่ วกับประชาสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมและเจาะลึกในระดับชุมชนท้องถิ่น

คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมทั้งในระดับสากล ระดับประเทศ และระดับชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประชาสั ง คมกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาครั ฐ กั บ
ภาคประชาชน ประเด็นปัญหาด้านประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น และกรณีศึกษา		

82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
Seminar in Local Politics and Government Issues
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อนำ�ประเด็นสำ�คัญทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาวิเคราะห์ และถกแถลง
2. เพือ่ ให้นักศึกษานำ�แนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์
		 การเมืองการปกครองท้องถิ่นในประเด็นสำ�คัญๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา
นำ�แนวคิดทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมือง
การปกครองท้องถิน่ ร่วมสมัยในประเด็นสำ�คัญๆ และถกแถลงเพือ่ แสวงหาทางออกทีเ่ หมาะสมประกอบ
กับการศึกษาดูงานท้องถิ่นในประเทศหรือต่างประเทศเป็นกรณีศึกษา
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82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น
Principles and Approaches to Local Politics Analysis
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น และ
สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่นได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
อธิบายเกีย่ วกับแนวคิด ซึง่ เป็นหลักสำ�คัญในการวิเคราะห์การเมืองท้องถิน่ และแนวทางที่ใช้
สำ�หรับการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร
Seminar in City and Metropolitan Politics
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อนำ�ประเด็นสำ�คัญทางการเมืองการปกครองในนครและมหานครมาวิเคราะห์ และ
ถกแถลง
เพื่อให้นักศึกษานำ�แนวคิดทางการเมืองปกครองในนครและมหานครมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองในนครและมหานคร ในประเด็นสำ�คัญๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา
นำ�แนวคิดทางการเมืองการปกครองในนครและมหานครมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ประเด็น
ทางการเมืองการปกครองในนครและมหานครร่วมสมัยในประเด็นสำ�คัญๆ และถกแถลงเพื่อแสวงหา
ทางออกทีเ่ หมาะสม ประกอบกับการศึกษาดูงานนครและมหานครในประเทศหรือต่างประเทศ เป็นกรณี
ศึกษา

83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำ�ทฤษฎี และแนวทางที่ใช้ในการศึกษาการเมืองการปกครอง
เปรียบเทียบไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองได้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมืองในเชิงศึกษา
เปรียบเทียบ
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คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษา
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวทางทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้างหน้าที่
แนวทางวิเคราะห์ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง แนวทางกลุ่ม
แนวทางชนชั้นนำ� เป็นต้น การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ทางการเมือง
เชิงเปรียบเทียบ

83713 กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ		(6 หน่วยกิต)
Globalization and International Impacts
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและพัฒนาการของกระแสโลกหรือกระแส
โลกาภิวตั น์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อวิถคี ดิ และวิถชี วี ติ ของสมาชิกสังคม ทัง้ สังคมโลก สังคมไทย
ในหลากระดับ
เพื่อสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อใช้กำ�หนดแนวทาง
ในการรับมือ และ/หรือแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าว

คำ�อธิบายชุดวิชา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและพัฒนาการของโลกาภิวตั น์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อวิถคี ดิ และวิถชี วี ติ
ของสมาชิกสังคม ทัง้ สังคมโลก สังคมไทย และตัวแสดงในหลากระดับ เพือ่ แสวงหาแนวทางในการร่วมมือ
และ/หรือแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าว

83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา
Development Process and Alternative Approaches
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ศึ ก ษาเนื้ อ หาและรายละเอี ย ดแนวคิ ด ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม
		 หลากหลายมิติ
2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์การพัฒนาที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา โครงสร้าง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการ
พัฒนา สภาพแวดล้อม ปัจจัยแวดล้อม เงื่อนไข นโยบายสาธารณะที่สัมพันธ์กับการพัฒนา การพัฒนา
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศสำ�คัญ วาทกรรมการพัฒนา และ
ทางเลือกการพัฒนา
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83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
Political Communication and Political Dynamic
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการสื่อสารทางการเมืองในระบบการเมือง กระบวนการและ
พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองและผลกระทบต่อพลวัตทางการเมือง
เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดและพัฒนาเทคนิคต่างๆ ในกระบวนการการสื่อสารทางการเมือง
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางการเมืองและผลกระทบต่อพลวัตทางการเมือง

คำ�อธิบายชุดวิชา
ระบบการสือ่ สารกับระบบการเมืองและพลวัตทางการเมือง กระบวนการและพฤติกรรมในการ
สื่อสารทางการเมือง แนวคิดและเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง
ในภาคปฏิบัติ พฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองในแนวลึก องค์กรและสถาบันในกระบวนการสื่อสาร
ทางการเมืองในระดับระหว่างประเทศ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เทคนิคการสื่อสารทางการเมือง
และกรณีศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตทางการเมือง

83791 วิทยานิพนธ์
Thesis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(12 หน่วยกิต)

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
ทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย
เพื่อการเผยแพร่

83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถค้นคว้าหรือวิจัยทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาสำ�หรับการค้นคว้าหรือวิจยั ทางด้านรัฐศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีจ่ ะทำ�การศึกษาวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลการเขียนรายงานการศึกษาหรือวิจัย ข้อควรคำ�นึงในการศึกษาค้นคว้าอิสระ

83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์
Graduate Professional Experience in Political Science
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการถ่ายทอดโดยระบบการสอนทางไกล
เพือ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพรัฐศาสตร์
เพื่อสามารถทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ทัง้ ทางด้านการเมืองการปกครอง และการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ในวิชาชีพ การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำ�งาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รหัสชุดวิชา
รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
				
ระดับปริญญาเอก		
ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง
Advanced Quantitative and Qualitative
			 Research Approaches
สัมมนาการเมืองและการบริหาร
Seminar in Politics and Administration
สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองชั้นสูง
Seminar in Advanced Political Analysis
สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ Doctoral Professional Experience in
			 Political Science
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Seminar in International Relations
ระดับปริญญาโท		
กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา	
Development Process and Alternative
			 Approaches
กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ Globalization and Intertional Impacts
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Politics and Government
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Comparative Politics and Government
การวิเคราะห์การเมือง
Political Analysis
Independent Study
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Political Communication and Political Dynamic
การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
Graduate Professional Experience in
รัฐศาสตร์		 Political Science
แนวคิดทางการเมืองและสังคม
Political and Social Concepts
ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น
Civil Society and Local Community
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
วิทยานิพนธ์
Thesis
สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร Seminar in City and Metropolitan Politics
สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น Seminar in Local Politics and Government
			Issues
หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น Principles and Approaches to Local Politics
			 Analysis
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