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สาขาวชิารฐัศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาเอก 

 

84901 แนวทางการวจิยัเชงิปรมิาณและคุณภาพช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Quantitative and Qualitative Research Approaches 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ศกึษาใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎคีวามรู ้และกระบวนทัศน์ของการวจัิยเชงิปรมิาณ

และคณุภาพ 

2. เพื่อศกึษาใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ และสามารถ

น ามาประยกุตใ์ชก้บัปัญหาการวจัิยทางรัฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีความรูแ้ละกระบวนทัศน์ของการวจัิยเชงิปรมิาณ ทัง้ทฤษฎีความรูเ้ชงิวัตถุวสิัย กระบวนทัศน์

สงัคมศาสตรป์ฏฐิานนยิม โดยมเีป้าหมายเพือ่มุง่เนน้การคน้พบหรอืการทดสอบขอ้สรุปทัว่ไป เพือ่ใชอ้ธบิาย ท านาย 

หรอืควบคมุพฤตกิรรม โดยใชว้ธิวีทิยาและเทคนคิในการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลทีช่ดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

และศกึษาทฤษฎคีวามรู ้การประกอบสรา้งความจรงิหรอืการสรา้งสรรคน์ิยม และกระบวนทัศน์ของการวจัิยเชงิคุณภาพ 

ทัง้กระบวนทัศน์สังคมศาสตร์เชงิตีความ และกระบวนทัศน์สังคมศาสตร์เชงิวพิากษ์ โดยกระบวนทัศน์แรกมี

เป้าหมายเพื่อมุ่งเนน้การตคีวาม การท าความเขา้ใจ การใหค้วามหมายกับพฤตกิรรมมนุษยแ์ละปรากฏการณ์ทาง

สงัคมตามเงือ่นไขทีเ่ป็นอยู่ สว่นกระบวนทัศน์ทีส่องเนน้การแกปั้ญหาเชงิโครงสรา้ง โดยใชว้ธิวีทิยาและเทคนคิใน

การรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะหข์อ้มูลทีลุ่่มลกึ เพื่อใหเ้ขา้ถงึปรากฏการณ์แบบองคร์วม รวมทัง้การมลีักษณะทีย่ดืหยุ่น 

โดยเนน้วธิกีารศกึษาทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิทีม่ผีูว้จัิยเป็นเครือ่งมอืหลัก โดยการวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพดังกล่าว 

สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการแสวงหาความรูแ้ละความจรงิทางรัฐศาสตร ์

 

84902 สมัมนาการวเิคราะหก์ารเมอืงช ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Advanced Political Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ศกึษา วเิคราะห ์วจิารณ์ เกีย่วกับแนวคดิและทฤษฎกีารเมอืง ปรัชญาการเมอืงตะวันออกและตะวันตก 

ทัง้สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม ่หลงัสมัยใหม ่และร่วมสมัย 

2. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองมาใชเ้ป็นกรอบในการวเิคราะห์

ปรากฏการณ์ทางการเมอืง และท าความเขา้ใจกบัปัญหาทางการเมอืงตา่งๆ ได ้

3. เพื่อใหส้ามารถอภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับวธิกีารวเิคราะหก์ารเมอืงในลักษณะของ

การบรูณาการแนวคดิและวธิกีารในการวเิคราะหก์ารเมอืงในระดับสงูตอ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมืองตะวันออกและตะวันตก ทัง้สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ 

หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย การสรา้งกรอบการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมอืง เพื่อท าความเขา้ใจกับปัญหา

ทางการเมอืงตา่งๆ และการบรูณาการแนวคดิและวธิกีารในการวเิคราะหก์ารเมอืงในระดบัสงู 
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84903 สมัมนาการเมอืงและการบรหิารเปรยีบเทยีบช ัน้สูง (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in Advanced Comparative Politics and Administration 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาการเมอืงการบรหิารเปรยีบเทยีบได ้

2. น าแนวคดิ ทฤษฎใีนการศกึษาการเมอืงการบรหิารเปรยีบเทยีบไปใชใ้นการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหา

ทางการเมอืงและการบรหิารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีทีใ่ชใ้นการศกึษาวเิคราะห์การเมอืงการบรหิารเปรียบเทยีบ การวเิคราะห์เชงิลกึ

เกีย่วกับระบอบการเมอืงการปกครอง สถาบันทางการเมอืง การสือ่สารทางการเมอืง และประเด็นส าคญัในการเมอืง

การบรหิารเชงิเปรยีบเทยีบ อาท ิประเด็นเกีย่วกับกลุม่ผลประโยชน์ นโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสงัคม ความ

ขัดแยง้และการก่อการรา้ย การปฏริูปการบรหิารจัดการภาครัฐจากตัวแบบดัง้เดมิสู่การบรหิารจัดการภาครัฐใหม ่ 

สูศ่ักราชแห่งการบรหิารการปกครองในยุคดจิทิอล (Digital) โลกาภวิัตน์ ความทา้ทายทางดา้นความมั่นคงใหม่ใน

โลกยุคใหม่ ความพรอ้มรับในการตรวจสอบและความมปีระสทิธผิล และการเมอืงแห่งการเปลีย่นแปลงการบรหิาร

การปกครองของโลก เป็นตน้ 

 

84904 สมัมนาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar in International Relations 

 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพื่อศึกษา วเิคราะห์ วจิารณ์  เสนอความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

และการเมอืงระหวา่งประเทศ  

2. เพื่อใหส้ามารถน าทฤษฎีและแนวคิดดา้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มาใชใ้นการวเิคราะห์

ปรากฏการณ์ทางการเมอืง และท าความเขา้ใจกบัปัญหาตา่งๆ 

3. เพื่อใหส้ามารถอภปิรายเกีย่วกับความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ พรอ้มทัง้น าเสนอผลการศกึษาในรูป

ของงานเขยีนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎทีีใ่ชศ้กึษาเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ และการเมอืงระหวา่งประเทศ ปัจจัย

ทัง้หลายทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ และการก าหนดรูปแบบการเมอืงการปกครองใน

แบบตา่งๆ ปรากฏการณ์ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม ในความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ และในระบบการเมอืง

การปกครองแบบตา่งๆ ปัญหาทีเ่กดิขึน้และแนวทางในการแกไ้ข  

 

84998 ดษุฎนีพินธ ์ (36 หนว่ยกติ) 

 Dissertation 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. จัดท าแนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

2. ออกแบบและด าเนนิการพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

3. ออกแบบด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มลูการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธไ์ด ้

4. จัดท ารายงานการวจิัยและเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การก าหนดปัญหาและวางแผนการวจิัย การคน้ควา้ ทบทวนและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ก าหนด

กรอบแนวคดิการวจัิยส าหรับดษุฎนีพินธ ์การออกแบบการวจัิย การก าหนดกลุม่ตัวอยา่ง การออกแบบการวดัตัวแปร

และการพัฒนาเครื่องมอืวจัิย การออกแบบการวเิคราะหข์อ้มูล การจัดท า แนวคดิโครงการวจัิยส าหรับดุษฎนีิพนธ ์

การสรา้งเครื่องมือวจิัย ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอผล 

การวเิคราะหข์อ้มูล การสรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ และการเสนอร่างบทความวจิัยเพื่อเผยแพร่ การเขยีน

เรยีบเรยีง และน าเสนอรายงานการวจิัยฉบับสมบรูณ์ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานดษุฎนีพินธ ์

 

84999 สมัมนาเขม้เสรมิประสบการณด์ษุฎบีณัฑติรฐัศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Doctoral Professional Experience in Political Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรม อนัเป็นบรรทดัฐานของสงัคม 

2. เพือ่พัฒนาการสรา้งองคค์วามรู ้และองคค์วามรูใ้หมบ่นพืน้ฐานทางดา้นรัฐศาสตร์ 

3. เพือ่พัฒนาทักษะการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์บนพืน้ฐานองคค์วามรูท้างดา้นรัฐศาสตร ์

4. เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งทกุคนในการปฏบิตักิจิกรรมกลุม่ และเสรมิสรา้งความรับผดิชอบ

ดา้นบคุคลและความรับผดิชอบตอ่สว่นรวม 

5. เพือ่พัฒนาทักษะการสือ่สาร โดยใชส้ือ่เทคโนโลย ีในการสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศและน าเสนอผลงาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คดิวเิคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู ้เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่หรือต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิบนพื้นฐาน

ขอบข่ายความรูท้างดา้นรัฐศาสตร์ โดยผ่านกจิกรรมที่ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

และความรับผิดชอบส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูล

สารสนเทศ และน าเสนอผลงาน 
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