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คำานำา
 

“วิชารัฐศาสตร์ไม่มีวันตายไปจากสังคม ตราบท่ีสังคมยังมีมนุษย์อาศัยอยู่ เว้นแต่มนุษย์จะ

ทำาลายสังคมนั้นเสีย”

ถ้อยคำ�ที่ยกม�ข้�งต้นนี้ ไม่ได้ต้องก�รที่จะแสดงอหังก�รของวิช�รัฐศ�สตร์ เพียงแต่ต้องก�ร

ชูประเด็นว่�วิช�รัฐศ�สตร์เป็นวิช�ที่มีคว�มน่�สนใจอยู่หล�ยประก�ร

ประการแรก วิช�รัฐศ�สตร์เป็นวิช�ท่ีศึกษ�เกี่ยวกับชีวิตท�งสังคม จึงมีคว�มน่�สนใจว่�วิช�

รัฐศ�สตร์นี้จะสร้�งและรักษ�สังคมให้อยู่รอดได้หรือไม่

ประการต่อมา วิช�รัฐศ�สตร์เป็นวิช�ท่ีเกิดข้ึนจ�กคว�มส�ม�รถในก�รประดิษฐ์คิดค้นของ

มนุษย์ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่�มนุษย์ปร�รถน�จะสร้�งวิช�นี้ขึ้นม�ให้เป็นอย่�งไร และต้องก�รที่จะนำ�ม�ปรับ

ใช้เพื่อประโยชน์อะไรของมนุษย์

อีกประการหนึ่ง วิช�รัฐศ�สตร์ควรต้องเป็นวิช�ท่ีใช้ในก�รสร้�งสรรค์ม�กกว่�ท่ีจะไปทำ�ล�ย

สังคมมนุษย์อันเป็นอุดมก�รณ์สูงสุดของวิช�นี้

ท่�นท่ีม�รว่มศึกษ�ในวิช�รฐัศ�สตรจ์งึเป็นผูท่ี้สนใจในคว�มเป็นไปท�งสงัคม และตอ้งก�รท่ีจะ

สร�้งสรรค์ให้สงัคมนีน้�่อยู่ และเจรญิก�้วหน�้ตอ่ไป ส�ข�วิช�รฐัศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัสโุขทัยธรรม�ธริ�ช 

หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�หลักสูตรรัฐศ�สตรมห�บัณฑิต (ร.ม.) และหลักสูตรรัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)  

จะช่วยให้ท่�นที่สำ�เร็จก�รศึกษ�แล้วนั้น มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ ที่จะสร้�งสรรค์สังคมบ้�นเมืองไปสู่ 

เป้�หม�ยดังกล่�วร่วมกันต่อไป

                               

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย)  

                                 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการเมืองท่ีสัมพันธ์กับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมมา 

โดยตลอดนบัตัง้แตก่ารเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2540 ได้จัดวางแนวทางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยไว้ตั้งแต่ระดับรากฐานจนถึง

ระดับโครงสร้างทางการเมืองของชาติ รวมทั้งการปฏิรูปในด้านอื่นๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น 

เพ่ือสร้างพลงัทางสงัคมท่ีจะนำาไปสูก่ารแกปั้ญหาทางการเมือง และเปลีย่นแปลงทางการเมืองไปสูค่วาม

เข้มแข็งจนกลายเป็น “แกนนำา” การพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยรวมในอนาคต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีในฐานะสถาบันการศึกษาท่ี 

เปิดกว้างให้กับสาธารณชนเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเสริมสร้างการเมือง

การปกครองระบอบประชาธปิไตยท่ีกอ่ให้เกดิประโยชน์ให้กบัคนสว่นใหญ่ในชาต ิสาขาวิชารฐัศาสตรจ์งึได ้

พัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตข้ึนมาเพ่ือเป็นการต่อยอดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนแก่ผู้สนใจ

ท่ัวไป โดยมุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังผลักดันกระบวนการพัฒนาบุคลากรท้ังใน 

ระดับชาติและระดบัท้องถิน่ท่ีจะนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในทางสรา้งสรรค์ในทุกบรบิทของสงัคมเศรษฐกจิ

และการเมืองต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทำาให้

สาขาวิชารัฐศาสตร์จำาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะ

ทำาให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ที่จะไปประยุกต์

ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

หลกัสตูรรฐัศาสตรดุษฎบัีณฑิตเป็นหลกัสตูรตอ่ยอดความรูท้างวชิาการในระดับท่ีสงู โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือมุ่งพัฒนานกัวจิยัและนกัวชิาการท่ีมีความรูค้วามสามารถระดับสงูให้สามารถบุกเบิกแสวงหาและพัฒนา

องคค์วามรู้ใหม่ไดอ้ย่างมอีสิระ และมุ่งพัฒนานกัวชิาชีพท่ีสามารถพัฒนาองคค์วามรูแ้ละสามารถนำาความรูน้ัน้ 

ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยเน้นคน

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซ่ึงสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเม่ือ

วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในส่วนของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มีเป้าหมายเพ่ือสร้างการเรยีนรู้ เพ่ือให้เกดิองคค์วามรูด้า้นรฐัศาสตร ์การเมืองการปกครองท้ังในระดบัชาติ

และระดับท้องถิน่ โดยมี 2 วชิาเอก คอื วชิาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิน่ 

ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
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2.	 วัตถุประสงค์
 2.1	 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท�งรัฐศ�สตร์โดยใช้ระบบ 

ก�รศึกษ�ท�งไกลให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้ 

   1) มีคว�มซื่อสัตย์ สุจริต มีคว�มขยันหมั่นเพียร มีคว�มพอเพียงและมีวินัย มีเจตคติ

ที่เหม�ะสม มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี มีจรรย�บรรณวิช�ชีพ

   2) มีคว�มรอบรูลุ้ม่ลกึในศ�สตรท่ี์ศกึษ� มคีว�มรู้ในศ�สตรท่ี์เกีย่วขอ้ง มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รประยุกต์คว�มรูสู้ก่�รใช้ประโยชน ์มีคว�มส�ม�รถในก�รสร�้งสรรคท์�งวิช�ก�ร พัฒน�นวัตกรรม

หรือสร้�งสรรค์ องค์คว�มรู้ใหม่อย่�งต่อเนื่อง

   3) มีทักษะในก�รคิดเชิงบูรณ�ก�รระบบ และวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ วิพ�กษ์อย่�งลุ่มลึก

บนพื้นฐ�นวิช�ก�ร แสวงห�คว�มรู้ใหม่ แก้ปัญห�ที่ซับซ้อนได้ดี มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์

   4) มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเอง มีคว�มรับผิดชอบต่อองค์กร มีคว�มรับผิดชอบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ มีจิตอ�ส� และจิตส�ธ�รณะ

   5) มีคว�มสมัพันธท่ี์ดกีบับุคคลอ่ืน ส�ม�รถทำ�ง�นรว่มกบัผูอ่ื้นได ้เป็นผูน้ำ�และผูต้�มท่ีด ี

   6) มีทักษะก�รสือ่ส�รท่ีดท้ัีงภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ต�่งประเทศ มีทักษะในก�รใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศเพ่ือสบืคน้ตดิต�มคว�มก�้วหน�้ท�งวิช�ก�รอย�่งรูเ้ท่�ทัน และส�ม�รถนำ�เสนอข้อมูลคว�มรู ้

ผ่�นสือ่ท่ีหล�กหล�ย มีคว�มส�ม�รถในก�รวเิคร�ะห์และนำ�เสนอผลก�รศกึษ�คน้คว�้อย่�งมีประสทิธภิ�พ 

ในรูปแบบที่เหม�ะสม

   7) มีคว�มส�ม�รถในก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่�งต่อเนื่อง มีคว�มมุ่งม่ัน 

ขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ

	 2.2	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือผลิตมห�บัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 

  1) มีคุณธรรมจริยธรรมในวิช�ชีพรัฐศ�สตร์

  2)  มีคว�มรอบรูอ้ย่�งลุม่ลกึและมีประสบก�รณท์�งด�้นรฐัศ�สตรแ์ละศ�สตรท่ี์เกีย่วข้อง 

ในก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่�งสร้�งสรรค์

  3) รูจ้กัคดิ วเิคร�ะห์และสงัเคร�ะห์อย่�งเป็นระบบและมเีหตผุล ส�ม�รถวิพ�กษ์วิจ�รณ ์

บนพื้นฐ�นท�งวิช�ก�รให้เกิดคว�มรู้ใหม่ และแก้ปัญห�ได้อย่�งสร้�งสรรค์

  4)  เป็นผู้มีคว�มรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง องค์กร และสังคม โดยรวม

  5) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อบุคคลอื่น เพื่อนร่วมง�น
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  6) มีคว�มส�ม�รถในก�รสื่อส�รและก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งเหม�ะสมในก�รศึกษ�และ 

วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์

  7)  มีทักษะในก�รศึึกษ�ท�งไกล และส�ม�รถศึกษ�ค้นคว้�ได้ด้วยตนเองอย่�งต่อเนื่อง 

ด้วยคว�มมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียร

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�และหน่วยง�น

ต่�งๆ เป็นกรรมก�รที่ปรึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ เพื่อทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�เสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ก�รพัฒน�หลกัสตูรก�รสอน ก�รวัดผลและบรกิ�รท�งวิช�ก�รในส�ข�วิช�รฐัศ�สตร ์

ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

 1) รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.จุมพล  หนิมพ�นิช ประธ�นกรรมก�ร

 2) ปลัดกระทรวงกล�โหม กรรมก�ร

 3) ปลัดกระทรวงมห�ดไทย กรรมก�ร

 4) ผู้บัญช�ก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กรรมก�ร

 5) น�ยกสม�คมนักข่�วและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมก�ร

 6) น�ยกสม�คมกำ�นันผู้ใหญ่บ้�นแห่งประเทศไทย กรรมก�ร

 7) น�ยกสม�คมพนักง�นเทศบ�ลแห่งประเทศไทย กรรมก�ร

 8) คณบดีคณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กรรมก�ร

 9) คณบดีคณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ กรรมก�ร

 10) คณบดีคณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง กรรมก�ร

 11) ผู้แทนศิษย์เก่�รัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช กรรมก�ร

  (น�ยวิชัย  เบญจรงคกุล)

 12) ประธ�นกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ เลข�นุก�ร

  (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย) 

 13) เลข�นุก�รคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 14) หัวหน้�ง�นเลข�นุก�รกิจประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

  (น�งปร�ณี  สีเหล็ก)
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ เพ่ือ

ทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�ดำ�เนินง�นด้�นบริห�รและวิช�ก�รของส�ข�วิช� และปฏิบัติหน้�ท่ีอ่ืนต�มท่ีสภ�

มห�วิทย�ลัยหรือสภ�วิช�ก�รมอบหม�ย ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

   1)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย ประธ�นกรรมก�ร

 2)  รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิศ�ล  มุกด�รัศมี กรรมก�ร

 3)  รองศ�สตร�จ�รย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์ กรรมก�ร

 4)  รองศ�สตร�จ�รย์ธโสธร  ตู้ทองคำ� กรรมก�ร

 5)  รองศ�สตร�จ�รย์ยุทธพร  อิสรชัย กรรมก�ร

 6)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนศักดิ์  ส�ยจำ�ป� กรรมก�ร

 7)  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล กรรมก�ร

 8)  อ�จ�รย์วนัส  ปิยะกุลชัยเดช กรรมก�ร

 9)  หัวหน้�ง�นเลข�นุก�รกิจประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

     (น�งปร�ณี  สีเหล็ก) 

5.		คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�

รัฐศ�สตร์เพ่ือทำ�หน้�ท่ีดำ�เนินง�นด้�นบัณฑิตศึกษ�ให้เป็นไปต�มนโยบ�ยและแผนก�รดำ�เนินง�นของ

มห�วิทย�ลัย ดังมีร�ยน�มต่อไปนี้

1) ประธ�นกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ ประธ�นกรรมก�ร 

 (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย) 

2) ผู้แทนหลักสูตรรัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิต กรรมก�ร

 (ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์)  

3) ผู้แทนหลักสูตรรัฐศ�สตรมห�บัณฑิต กรรมก�ร

 (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล) 

4) ผู้แทนคณะกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ กรรมก�ร

 (รองศ�สตร�จ�รย์ธโสธร  ตู้ทองคำ�)

5) ผู้แทนคณ�จ�รย์บัณฑิตศึกษ� กรรมก�ร

 (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.พิศ�ล  มุกด�รัศมี) 



5
สาขาวิชารัฐศาสตร์

6) ผู้ที่ส�ข�วิช�ฯ มอบหม�ยให้รับผิดชอบง�นบัณฑิตศึกษ� กรรมก�ร 

 (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธนศักดิ์  ส�ยจำ�ป�) และเลข�นุก�ร

7) เจ้�หน้�ที่บัณฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

 (น�งส�วนภ�รัตน์  กิตติรัตนมงคล)

  

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
	 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต	และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ธนศักดิ์  ส�ยจำ�ป�, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริห�รรัฐกิจ), 

  ร.ด. (ก�รเมืองก�รปกครอง)

  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (ก�รปกครอง), 

  ร.ด., จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

พิศ�ล  มุกด�รัศมี, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ., ร.ม., ร.ด. (ก�รปกครอง) 

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วรวลัญช์  โรจนพล, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),

  ร.ด. (ก�รปกครอง) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

วร�รัก  เฉลิมพันธุศักดิ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. 

  (ก�รระหว่�งประเทศและก�รทูต),

  Ph.D. (Political Science/International

  Relations) The University of Birmingham
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7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ขจรศักดิ์  สิทธิ, อ�จ�รย์ ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), MIR MITCL  

         (Double Degree) Macquarie University

ชัยวัฒน์  ม่�นศรีสุข, อ�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

         ร.ม. (ก�รปกครอง), M.P.P. (Public Policy),

          Dr.phil (Political Science) magna cum 

         laude Albert-Ludwigs Universität

ฐปนรรต  พรหมอินทร์, รองศ�สตร�จ�รย์ ร.บ., ร.ม. (ก�รปกครอง) 

         จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ทวี  สุรฤทธิกุล, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ร.บ., ร.ม. (ก�รปกครอง) 

         จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ทสิต�  สุพัฒนรังสรรค์, อ�จ�รย์ ร.บ., M.Sc. (Politics and Society)

         University of Edinburgh

ธนศักดิ์  ส�ยจำ�ป�, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (บริห�รรัฐกิจ), 

         ร.ด. (ก�รเมืองก�รปกครอง)

         มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (ก�รปกครอง),  

         ร.ด., จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  

ธโสธร  ตู้ทองคำ�, รองศ�สตร�จ�รย์ ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., บธ.บ., รป.ม., 

         ร.ม. (ก�รระหว่�งประเทศและก�รทูต) 

  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

พิศ�ล  มุกด�รัศมี, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ., ร.ม., ร.ด. (ก�รปกครอง) 

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

มนัสวี  อรนะชุกะ, อ�จ�รย์ ร.บ., M.A.Z (International Relations and  

  Strategic Studies), M.A. (Conflict analysis  

  and Management) Royal Roads University

ยุทธพร  อิสรชัย, รองศ�สตร�จ�รย์ ร.บ., ร.ม. (ก�รปกครอง) 

  จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
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รสลิน  ศิริยะพันธุ์, รองศ�สตร�จ�รย์ ร.บ. (เกียรตินิยม), Dip. in International

  Relations and Development (Distinction),

   M.A. (International Affairs) 

  The American University

วนัส  ปิยะกุลชัยเดช, อ�จ�รย์ ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (ก�รปกครอง)

      มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

วรรณธรรม  ก�ญจนสุวรรณ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (ก�รปกครอง),

      รป.ด., มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี

วร�รัก  เฉลิมพันธุศักดิ์, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. 

      (ก�รระหว่�งประเทศและก�รทูต),

       Ph.D. (Political Science/International 

      Relations) The University of Birmingham

วรวลัญช์  โรจนพล, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), 

      ร.ด. (ก�รปกครอง) จฬุ�ลงกรณม์ห�วิทย�ลยั

สมปฤณ  นิยมไทย, ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ร.บ., Maîtrise de Sciences Politiques 

     (Problèmes Internationaux), Doctorat de  

     sciences sociales (Honorable) (Études  

     Européennes) Université de Paris 8
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8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม., ร.ด. (ก�รบริห�รรัฐกิจ)

     จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

 นอกจ�กนี ้มห�วทิย�ลยัไดเ้ชิญคณ�จ�รย์และผูท้รงคณุวุฒจิ�กสถ�บันก�รศกึษ�และหนว่ยง�น

อ่ืนอีกเป็นจำ�นวนม�กม�เป็นกรรมก�รผลิตและบริห�รชุดวิช� ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลส�ระและ

แนวก�รศกึษ�ชุดวชิ� ซ่ึงร�ยน�มผูท้รงคณุวฒุเิหล�่นีม้ปีร�กฏในประมวลส�ระและแนวก�รศกึษ�ชุดวิช� 

ท่ีท่�นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอ�จ�รย์สัมมน�เสริม/สัมมน�เข้ม อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�วิช�ก�รตลอดจน

อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ดุษฎีนิพนธ์/วิทย�นิพนธ์/ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
 ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์ เปิดสอนหลักสูตร 2 ระดับ ดังนี้ 

 9.1 ระดับปริญญาเอก เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 

 9.2 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศ�สตรมห�บัณฑิต ประกอบด้วย 

2 วิช�เอก ได้แก่ วิช�เอกก�รเมืองก�รปกครอง และวิช�เอกก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น 

10.	 การรับรองหลักสูตร
 สำ�นักง�น ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�หลักสูตรรัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิตและ

หลกัสตูรรัฐศ�สตรมห�บัณฑิต แลว้ โดยอ�จบรรจเุข้�รบัร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รพลเรอืนส�มัญในตำ�แหนง่ 

ท่ี ก.พ. กำ�หนดว�่คณุวฒุดิงักล�่วเป็นคณุสมบัตเิฉพ�ะสำ�หรบัตำ�แหนง่ไดต้�มบัญชีอตัร�เงนิเดอืนต�่งๆ

หมายเหตุ * ข้อมูลอ�จมีก�รเปล่ียนแปลง โปรดติดต�มก�รเปิดสอนหลักสูตรจ�กเอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย  

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/                                                         
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11.	 ประเภทของนักศึกษา
 นักศึกษ�ระดับปริญญ�โท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1) นักศึกษ�ส�มัญ หม�ยคว�มว่� บุคคลที่มห�วิทย�ลัยรับเข้�เป็นนักศึกษ�โดยสมบูรณ์ต�ม

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

 2) นกัศกึษ�ทดลองเรยีน หม�ยคว�มว่� บุคคลท่ีมห�วิทย�ลยัรบัเข้�เป็นนกัศกึษ�ต�มเงือ่นไข

ของแต่ละส�ข�วิช� ซ่ึงเม่ือผ่�นก�รประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละส�ข�วิช�แล้ว จึงจะรับ 

เข�้เป็นนกัศึกษ�ส�มัญต�มหลกัสตูรในส�ข�วชิ�นัน้ๆ ท้ังนี ้ให้นบัระยะเวล�ก�รทดลองเรยีนเป็นสว่นหนึง่ 

ของระยะเวล�ในก�รศึกษ�ต�มหลักสูตร

12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
 12.1 ก�รศกึษ�ต�มหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก มีระยะเวล�ศกึษ�ไมเ่กนิ 9 ปีก�รศกึษ� นบัจ�ก 

วันเปิดภ�คก�รศึกษ�แรกที่เข้�ศึกษ�ในหลักสูตร

  หลกัสูตร แบบ 2.1 นกัศกึษ�จะตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผ�่นชดุวิช�ต�มท่ีกำ�หนด  

โดยจะตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำ�กว�่ 3.00 จ�กระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทียบเท่� ลงทะเบียนเรยีน 

ดษุฎนีพินธ ์(36 หนว่ยกติ) โดยสอบผ�่นภ�ษ�ต�่งประเทศอย�่งนอ้ย 1 ภ�ษ� และตอ้งสอบผ�่นก�รสอบ

วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอทำ�ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และ

สอบผ่�นก�รสอบป�กเปล่�ข้ันสุดท้�ยโดยคณะกรรมก�รท่ีมห�วิทย�ลัยแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�กภ�ยในและภ�ยนอกมห�วิทย�ลัยและเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้�รับฟังได้ และผลง�น 

หรอืสว่นหนึง่ของดษุฎนีพินธจ์ะตอ้งไดร้บัก�รตีพิมพ์หรอือย่�งนอ้ยไดร้บัก�รยอมรบัให้ตพิีมพ์ในว�รส�ร

ระดับช�ติหรือน�น�ช�ติท่ีมีคุณภ�พต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� เรื่อง หลักเกณฑ์ก�ร

พิจ�รณ�ว�รส�รท�งวิช�ก�รสำ�หรับก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร และในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อน

สำ�เร็จก�รศึกษ�นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้�รับก�รสัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิต 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 12.2 ก�รศกึษ�ต�มหลักสูตรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวล�ศกึษ�ไม่เกนิ 6 ปีก�รศกึษ� นบัจ�ก 

วันเปิดภ�คก�รศึกษ�แรกที่เข้�ศึกษ�ในหลักสูตร
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  หลกัสตูร แผน ก แบบ ก 2 นกัศกึษ�ตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผ�่นชุดวชิ�ไม่นอ้ยกว�่ 

24 หนว่ยกติ ต�มท่ีหลกัสตูรกำ�หนด โดยไดร้ะดบัคะแนนเฉลีย่ไมต่่ำ�กว่� 3.00 จ�กระบบ 4 ระดบัคะแนน 

หรือเทียบเท่� ลงทะเบียนเรียนวิทย�นิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทย�นิพนธ์และสอบผ่�น 

ก�รสอบป�กเปล่�ข้ันสุดท้�ยโดยคณะกรรมก�รท่ีมห�วิทย�ลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 

เข้�รบัฟงัได ้และผลง�นหรอืสว่นหนึง่ของวิทย�นพินธต์อ้งไดร้บัก�รตพิีมพ์หรอือย�่งนอ้ยไดร้บัก�รยอมรบั 

ให้ตพิีมพ์ในว�รส�รระดบัช�ตหิรอืระดบัน�น�ช�ตท่ีิมีคณุภ�พต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รอุดมศกึษ�

เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ว�รส�รท�งวิช�ก�รสำ�หรับก�รเผยแพร่ผลง�นท�งวิช�ก�ร หรือนำ�เสนอ 

ต่อท่ีประชุมวิช�ก�รโดยบทคว�มท่ีนำ�เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับก�รตีพิมพ์ในร�ยง�น 

สืบเนื่องจ�กก�รประชุมวิช�ก�ร (Proceedings) ดังกล่�ว และในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ�

นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้�รับก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  หลักสูตร แผน ข นักศึกษ�ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่�นชุดวิช�ไม่น้อยกว่� 30 

หน่วยกิต ต�มที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่� 3.00 จ�กระบบ 4 ระดับคะแนน

หรือเทียบเท่� ลงทะเบียนเรียนก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่�นก�รสอบประมวล

คว�มรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือป�กเปล่�ในส�ข�วิช�นั้น พร้อมท้ัง

เสนอร�ยง�นก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระและสอบผ่�นก�รสอบป�กเปล่�ข้ันสุดท้�ย โดยคณะกรรมก�รท่ี

มห�วทิย�ลยัแตง่ตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้�รบัฟังได้ และร�ยง�นก�รศกึษ�คน้คว้�อิสระหรอื

ส่วนหนึ่งของร�ยง�นก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระต้องได้รับก�รเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

และในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ�นักศึกษ�จะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้�รับก�รอบรมเข้ม

เสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) 

12.3 ก�รลงทะเบียนเรียนแต่ละภ�คก�รศึกษ�ให้นักศึกษ�พิจ�รณ�จ�กโครงสร้�งของ

หลกัสตูรและแนวท�งก�รจดัโปรแกรมก�รศกึษ�ท่ีระบุไว้ในเอกส�รหลกัสตูรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวท�ง

ก�รเปิดสอนชุดวิช�และต�ร�งสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีก�รศึกษ� ทั้งนี้ ชุดวิช�ที่

ลงทะเบียนในภ�คก�รศึกษ�เดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

 12.4  ก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรระดับปริญญ�โท นอกจ�กก�รศึกษ�จ�กสื่อก�รสอนท�งไกล

ท่ีมห�วิทย�ลัยจัดให้แล้ว นักศึกษ�จะต้องศึกษ�ค้นคว้�เพ่ิมเติม จัดทำ�ร�ยง�นและส่งง�นท่ีได้รับ 

มอบหม�ย เข้�รว่มสมัมน�เสรมิ/สมัมน�เข้ม และสอบไลป่ระจำ�ภ�คก�รศกึษ�ต�มวัน เวล� และสถ�นท่ี 

ที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด
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 12.5 ห�กนกัศกึษ�มีปัญห�เกีย่วกบัเนือ้ห�ในประมวลส�ระ แนวก�รศึกษ�ชุดวชิ� สือ่ก�รสอน 

ต�่งๆ และวธิกี�รศกึษ�ชุดวชิ� ส�ม�รถขอคำ�ปรกึษ�ท่ีส�ข�วิช�ได ้โดยเขียนจดหม�ย โทรศพัท์ โทรส�ร 

หรือเว็บไซต์ ต�มที่อยู่นี้

   ประธ�นกรรมก�รประจำ�ส�ข�วิช�รัฐศ�สตร์

   มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบ�งพูด

 อำ�เภอป�กเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 0 2503 3575 หรือ 0 2504 8356 - 9

 โทรส�ร 0 2503 3575 หรือ 0 2504 8356

 เว็บไซต์ http://www.polscistou.com/

12.6 ห�กนกัศึกษ�มีปัญห�เกีย่วกบัก�รลงทะเบียนเรยีน ก�รโอนชุดวชิ� ก�รเพ่ิม/ถอนชุดวิช� 

ก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ช่ือ - ช่ือสกุล ก�รเปลี่ยนท่ีอยู่ ก�รขอต่ออ�ยุสถ�นภ�พนักศึกษ� ก�รล�พัก 

ก�รศึกษ� ก�รขอรับใบประเมินผลก�รศึกษ� ก�รขอรับใบรับรองสถ�นภ�พนักศึกษ� ก�รขอรับใบ

ร�ยง�นผลก�รศึกษ� รวมทั้งก�รร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมก�รศึกษ�ในเรื่องก�รสมัครเป็น

นักศึกษ� ก�รลงทะเบียนเรียน และก�รสอบ ส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ�ที่สำ�นักบัณฑิตศึกษ�ได้ โดยเขียน

จดหม�ย โทรศัพท์ โทรส�ร e-Mail หรือเว็บไซต์ ต�มที่อยู่นี้

  สำ�นักบัณฑิตศึกษ� มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

  ตู้ ปณ.55 ที่ทำ�ก�รไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

  กรุงเทพฯ 10210

  โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4, โทรส�ร 0 2503 2660 

 e-Mail: gsoffice@stou.ac.th หรือ

 เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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รายละเอียดหลักสูตร

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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  หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Political Science Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 

อักษรย่อ ร.ด. 

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Doctor of Political Science

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ D.Pol.Sc. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ปรญิญ�โทหรอืเทียบเท่� และมีคณุสมบัตอ่ืินเพ่ิมเตมิต�มท่ีคณะกรรมก�ร

บัณฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�และมห�วิทย�ลัยกำ�หนด

2) มีคว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษในระดับที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

3) มีโครงก�รในก�รทำ�ดุษฎีนิพนธ์

4) ผ่�นก�รสัมภ�ษณ์โดยคณะกรรมก�รที่ส�ข�วิช�กำ�หนด

หมายเหตุ สำ�หรับผู้ทีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนดังกล่�วข้�งตน้ ห�กคณะกรรมก�รบณัฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�พิจ�รณ�แล้วเห็นว่� ผู้สมคัร
 นั้นยังข�ดพ้ืนคว�มรู้ท�งรัฐศ�สตร์ เมื่อผ่�นก�รคัดเลือกแล้วต้องเข้�รับก�รอบรมเพ่ือปรับพ้ืนคว�มรู้ท�งรัฐศ�สตร์ต�มท่ี 
 คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�วิช�กำ�หนด โดยไม่นับหน่วยกิต
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แบบ 2.1

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา   หน่วยกิต 

  ก. หมวดวิช�เฉพ�ะ 4 24   

  ข. ดุษฎีนิพนธ์  36 

  ค. สัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร	      

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

   84901 แนวท�งก�รวิจัยเชิงปริม�ณและคุณภ�พชั้นสูง   

   84902 สัมมน�ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองชั้นสูง   

   84903 สัมมน�ก�รเมืองและก�รบริห�รเปรียบเทียบชั้นสูง   

   84904 สัมมน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ   

  ข. ดุษฎีนิพนธ์ (36 หน่วยกิต)    

   84998 ดุษฎีนิพนธ์   

  ค. สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)   

   84999 สัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศ�สตร์**
    เป็นก�รสัมมน�เข้มที่เน้นก�รฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�งประสบก�รณ์ โดยมีก�รประเมินผล

    ก�รสัมมน�เข้ม (มีค่�เทียบเท่� 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลม�คิดหน่วยกิตสะสม 

 

  
หมายเหตุ * โครงสร้�งและร�ยละเอียดของหลักสูตรอ�จมีก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�ก 

  เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย

 ** นักศึกษ�ต้องเข้�รับก�รสัมมน�เข้มชุดวิช�ดังกล่�วในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น

 



หล
ักส
ูตร
รัฐ
ศา
สต
รด
ุษฎ
ีบัณ

ฑิต

17
สาขาวิชารัฐศาสตร์

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แบบ 2.1

ปีที่  1 ภาคต้น 84901 แนวท�งก�รวิจัยเชิงปริม�ณและคุณภ�พชั้นสูง

  84902 สัมมน�ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองชั้นสูง

ปีที่  1 ภาคปลาย 84903 สัมมน�ก�รเมืองและก�รบริห�รเปรียบเทียบชั้นสูง

  84904 สัมมน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ

ปีที่  2 ภาคต้น 84998 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่  2 ภาคปลาย 84998 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่  3 ภาคต้น 84998 ดุษฎีนิพนธ์ 

ปีที่  3 ภาคปลาย 84999 สัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศ�สตร์
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รายละเอียดหลักสูตร

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
    ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

  วิชาเอกการเมืองการปกครอง
  วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น

(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)
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 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program

(วิชาเอกการเมืองการปกครอง)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต 

อักษรย่อ ร.ม. 

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Master of Political Science

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ M.Pol.Sc. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
 1) สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ขัน้ปรญิญ�ตรสี�ข�วชิ�รฐัศ�สตรห์รอืปรญิญ�ตรสี�ข�วชิ�อ่ืนหรอืเทียบเท่� 

จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยสถ�บันอุดมศึกษ�นั้นๆ รับรอง

 2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญ�ตรีไม่ต่ำ�กว่� 2.30 หรือ

 3) มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีไม่น้อยกว่� 1 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญ�ตรีต่ำ�กว่� 2.30 หรือมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� 

  ระดบัปรญิญ�ตรนีอ้ยกว�่ 1 ปี คณะกรรมก�รบัณฑติศกึษ�ประจำ�ส�ข�วิช�อ�จรบัเข�้ศกึษ� ห�กพิจ�รณ� 

  แล้วเห็นว่�มีคุณสมบัติด้�นอื่นที่เหม�ะสม

 2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงก�รในก�รทำ�วิทย�นิพนธ์/ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ และมีผลคะแนนคว�มรู้ 

  ภ�ษ�อังกฤษต�มประก�ศของส�ข�วิช� 

 3. สำ�หรบัผูท่ี้มคีณุสมบัตคิรบถว้นดังกล�่วข้�งตน้ ห�กคณะกรรมก�รบัณฑติศึกษ�ประจำ�ส�ข�วชิ�พิจ�รณ� 

  แลว้เห็นว�่ ผู้สมัครนัน้ยังข�ดพ้ืนฐ�นคว�มรูท้�งรฐัศ�สตร ์เม่ือผ�่นก�รคดัเลอืกแลว้ต้องเข้�รบัก�รอบรม 

  เพื่อปรับพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งรัฐศ�สตร์ต�มที่คณะกรรมก�รบัณฑิตศึกษ�ประจำ�ส�ข�กำ�หนด โดยไม่นับหน่วยกิต
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา  หน่วยกิต 

  ก. หมวดวิช�เฉพ�ะ 5 30

  ข. วิทย�นิพนธ์  12

  ค. ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	   

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  วิชาแกน	1	ชุดวิชา

  80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  81711 ก�รเมืองก�รปกครองไทย  

  81712 แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม

  81713 ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  83711 ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ  

  83715 ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง 

 ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

  83791 วิทย�นิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์**

   เป็นก�รอบรมเข้มที่เน้นก�รฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�งประสบก�รณ์ โดยมีก�รประเมินผล

   ก�รอบรมเข้ม (มีค่�เทียบเท่� 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลม�คิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ  * โครงสร�้งและร�ยละเอียดของหลกัสตูรอ�จมีก�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอให้นกัศกึษ�ตดิต�มข่�วจ�ก 

  เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย

 ** นักศึกษ�ต้องเข้�รับก�รอบรมเข้มชุดวิช�ดังกล่�วในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แผน ข       

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิช�เฉพ�ะ 6 36  

  ข. ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ 1 6 

  ค. ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต)

  วิชาแกน	1	ชุดวิชา

  80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

  วิชาเฉพาะด้าน	5	ชุดวิชา

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  81711 ก�รเมืองก�รปกครองไทย  

  81712 แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม

  81713 ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง

  และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  83711 ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ  

  83713 กระแสโลก�ภิวัตน์และผลกระทบระหว่�งประเทศ

  83714 กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน�

  83715 ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง 

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  83792 ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)  

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์*

   เป็นก�รอบรมเข้มที่เน้นก�รฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�งประสบก�รณ์ โดยมีก�รประเมินผล

   ก�รอบรมเข้ม (มีค่�เทียบเท่� 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลม�คิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษ�ต้องเข้�รับก�รอบรมเข้มชุดวิช�ดังกล่�วในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคต้น 81711 ก�รเมืองก�รปกครองไทย

  81712  แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม 

ปีที่ 1 ภาคปลาย 80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

  81713 ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง

ปีที่ 2 ภาคต้น 83791 วิทย�นิพนธ์

  - - - - - ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  83711 ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ

  83715 ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง

ปีที่ 2 ภาคปลาย 83791 วิทย�นิพนธ์

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น 81711 ก�รเมืองก�รปกครองไทย

  81712 แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม

ปีที่ 1 ภาคปลาย 81713 ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง

  - - - - - ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  83713 กระแสโลก�ภิวัตน์และผลกระทบระหว่�งประเทศ

  83714 กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน�

ปีที่ 2 ภาคต้น 80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

  - - - - - ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  83711 ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ

  83715 ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง

ปีที่ 2 ภาคปลาย 83792 ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ 

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์
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 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Political Science Program
(วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐศ�สตรมห�บัณฑิต 

อักษรย่อ ร.ม. 

ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Master of Political Science

อักษรย่อภ�ษ�อังกฤษ M.Pol.Sc. 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
 1) สำ�เรจ็ก�รศกึษ�ข้ันปรญิญ�ตรสี�ข�วิช�รฐัศ�สตรห์รอืปรญิญ�ตรสี�ข�วิช�อืน่หรอืเทียบเท่�

จ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ที่สภ�มห�วิทย�ลัยสถ�บันอุดมศึกษ�นั้นๆ รับรอง

 2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญ�ตรีไม่ต่ำ�กว่� 2.30 หรือ

 3) มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีไม่น้อยกว่� 1 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญ�ตรีต่ำ�กว่� 2.30 หรือมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นหลังจ�กสำ�เร็จก�รศึกษ� 

  ระดบัปรญิญ�ตรนีอ้ยกว�่ 1 ปี คณะกรรมก�รบัณฑติศกึษ�ประจำ�ส�ข�วิช�อ�จรบัเข�้ศกึษ� ห�กพิจ�รณ� 

  แล้วเห็นว่�มีคุณสมบัติด้�นอื่นที่เหม�ะสม

 2. ผู้สมัครทุกคนต้องแนบโครงก�รในก�รทำ�วิทย�นิพนธ์/ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ และมีผลคะแนนคว�มรู้ 

  ภ�ษ�อังกฤษต�มประก�ศของส�ข�วิช� 

 3. สำ�หรบัผูท่ี้มคีณุสมบัตคิรบถว้นดังกล�่วข้�งตน้ ห�กคณะกรรมก�รบัณฑติศึกษ�ประจำ�ส�ข�วชิ�พิจ�รณ� 

  แลว้เห็นว�่ ผู้สมัครนัน้ยังข�ดพ้ืนฐ�นคว�มรูท้�งรฐัศ�สตร ์เม่ือผ�่นก�รคดัเลอืกแลว้ต้องเข้�รบัก�รอบรม 

  เพ่ือปรบัพ้ืนฐ�นคว�มรูท้�งรฐัศ�สตรต์�มท่ีคณะกรรมก�รบัณฑติศกึษ�ประจำ�ส�ข�กำ�หนด โดยไม่นบัหนว่ยกติ
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา  หน่วยกิต 

  ก. หมวดวิช�เฉพ�ะ 5 30

  ข. วิทย�นิพนธ์  12 

  ค. ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	   

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  วิชาแกน	1	ชุดวิชา

  80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  82711 ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

  82713 สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น 

  82714 หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  82712 ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น

  82715 สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร

 ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)  

  83791 วิทย�นิพนธ์

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์**

   เป็นก�รอบรมเข้มที่เน้นก�รฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�งประสบก�รณ์ โดยมีก�รประเมินผล

   ก�รอบรมเข้ม (มีค่�เทียบเท่� 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลม�คิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ  * โครงสร�้งและร�ยละเอียดของหลกัสตูรอ�จมีก�รปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอให้นกัศกึษ�ตดิต�มข่�วจ�ก 

  เอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย

 ** นักศึกษ�ต้องเข้�รับก�รอบรมเข้มชุดวิช�ดังกล่�วในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น  
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แผน ข      

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

  ก. หมวดวิช�เฉพ�ะ 6 36  

  ข. ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ 1 6  

  ค. ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต  

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

  วิชาแกน	1	ชุดวิชา

  80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์

  วิชาเฉพาะด้าน	5	ชุดวิชา

  บังคับ 4 ชุดวิชา

  82711 ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

  82713 สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น 

  82714 หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น

  82715 สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  82712 ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น

  83714 กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน� 

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  83792 ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)  

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์*

   เป็นก�รอบรมเข้มที่เน้นก�รฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้�งประสบก�รณ์ โดยมีก�รประเมินผล

   ก�รอบรมเข้ม (มีค่�เทียบเท่� 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลม�คิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษ�ต้องเข้�รับก�รอบรมเข้มชุดวิช�ดังกล่�วในภ�คก�รศึกษ�สุดท้�ยก่อนจบก�รศึกษ�เท่�นั้น
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 แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคต้น 82713 สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น

  82714 หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น 

ปีที่ 1 ภาคปลาย 80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์ 

  82711 ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

ปีที่ 2 ภาคต้น 83791 วิทย�นิพนธ์

  - - - - - ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  82712 ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น

  82715 สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร

ปีที่ 2 ภาคปลาย 83791 วิทย�นิพนธ์

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์

แผน ข

ปีที่ 1 ภาคต้น 82713 สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น

  82714 หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น

ปีที่ 1 ภาคปลาย 82711 ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

  82715 สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร 

ปีที่ 2 ภาคต้น 80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์ 

  - - - - - ชุดวิช�เฉพ�ะเลือก 1 ชุดวิช�โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  82712 ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น

  83714 กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน� 

ปีที่ 2  ภาคปลาย 83792 ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ 

  83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์

 



รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

ระดับปริญญาเอก

84901 แนวท�งก�รวิจัยเชิงปริม�ณและคุณภ�พชั้นสูง 

84902 สัมมน�ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองชั้นสูง 

84903 สัมมน�ก�รเมืองและก�รบริห�รเปรียบเทียบชั้นสูง 

84904 สัมมน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ 

84998 ดุษฎีนิพนธ์  

84999 สัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศ�สตร์  

ระดับปริญญาโท

80712 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์  

81711 ก�รเมืองก�รปกครองไทย 

81712 แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม 

81713 ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง  

82711 ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

82712 ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น 

82713 สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น 

82714 หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น 

82715 สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร 

83711 ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ 

83713 กระแสโลก�ภิวัตน์และผลกระทบระหว่�งประเทศ 

83714 กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน�  

83715 ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง 

83791 วิทย�นิพนธ์  

83792 ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ  

83795 ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิตรัฐศ�สตร์  

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

29
สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมายเหตุ    ข้อมูลก�รเปิดสอนชุดวิช�อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษ�ติดต�มข่�วจ�กเอกส�รประช�สัมพันธ์/  

  เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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 รายละเอียดชุดวิชา

  ระดับปริญญาเอก

84901 แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง (6 หน่วยกิต)                                                                                        

 Advanced Quantitative and Qualitative Research Approaches 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษ�ให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับทฤษฎีคว�มรู้ และกระบวนทัศน์ของก�รวิจัย 

  เชิงปริม�ณและคุณภ�พ

 2. เพ่ือศึกษ�ให้เกดิคว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบัระเบียบวิธกี�รวิจัยท้ังเชิงปรมิ�ณและคณุภ�พ  

  และส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กับปัญห�ก�รวิจัยท�งรัฐศ�สตร์ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ทฤษฎคีว�มรูแ้ละกระบวนทัศนข์องก�รวจิยัเชงิปรมิ�ณ ท้ังทฤษฎคีว�มรูเ้ชงิวตัถวุสิยั กระบวนทัศน ์

สังคมศ�สตร์ปฏิฐ�นนิยม โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือมุ่งเน้นก�รค้นพบหรือก�รทดสอบข้อสรุปท่ัวไป  

เพ่ือใช้อธิบ�ย ทำ�น�ย หรือควบคุมพฤติกรรม โดยใช้วิธีวิทย�และเทคนิคในก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์

ข้อมูลท่ีชัดเจน ส�ม�รถตรวจสอบได้ และศึกษ�ทฤษฎีคว�มรู้ ก�รประกอบสร้�งคว�มจริงหรือก�ร

สร้�งสรรค์นิยม และกระบวนทัศน์ของก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ ท้ังกระบวนทัศน์สังคมศ�สตร์เชิงตีคว�ม 

และกระบวนทัศน์สังคมศ�สตร์เชิงวิพ�กษ์ โดยกระบวนทัศน์แรกมีเป้�หม�ยเพ่ือมุ่งเน้นก�รตีคว�ม  

ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ ก�รให้คว�มหม�ยกับพฤติกรรมมนุษย์และปร�กฏก�รณ์ท�งสังคมต�มเงื่อนไขท่ี 

เป็นอยู่ สว่นกระบวนทัศนท่ี์สองเนน้ก�รแกปั้ญห�เชิงโครงสร�้ง โดยใช้วิธวิีทย�และเทคนคิในก�รรวบรวม

ข้อมูล และวิเคร�ะห์ข้อมูลท่ีลุ่มลึก เพ่ือให้เข้�ถึงปร�กฏก�รณ์แบบองค์รวม รวมท้ังก�รมีลักษณะ 

ที่ยืดหยุ่น โดยเน้นวิธีก�รศึกษ�ที่เป็นไปต�มธรรมช�ติ ที่มีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลัก โดยก�รวิจัยทั้งเชิง

ปรมิ�ณและคณุภ�พดงักล�่ว ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้กบัก�รแสวงห�คว�มรูแ้ละคว�มจรงิท�งรฐัศ�สตร์
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84902 สัมมนาการวิเคราะห์การเมืองช้ันสูง (6 หน่วยกิต)                                                                                        

 Seminar in Advanced Political Analysis 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศกึษ� วเิคร�ะห์ วจิ�รณ ์เกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎกี�รเมือง ปรชัญ�ก�รเมืองตะวนัออก 

  และตะวันตกทั้งสมัยโบร�ณ สมัยกล�ง สมัยใหม่ หลังสมัยใหม่ และร่วมสมัย

 2. เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�แนวคิดและทฤษฎีก�รเมือง ปรัชญ�ก�รเมืองม�ใช้เป็นกรอบในก�ร 

  วิเคร�ะห์ปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง และทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห�ท�งก�รเมืองต่�งๆ ได้

 3. เพ่ือให้ส�ม�รถอภิปร�ย แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองใน 

  ลักษณะของก�รบูรณ�ก�รแนวคิดและวิธีก�รในก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองในระดับสูงต่อไป 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคิดและทฤษฎกี�รเมือง ปรชัญ�ก�รเมอืงตะวนัออกและตะวนัตก ท้ังสมัยโบร�ณ สมยักล�ง 

สมัยใหม่ หลงัสมัยใหม่ และรว่มสมัย ก�รสร�้งกรอบก�รวเิคร�ะห์ปร�กฏก�รณท์�งก�รเมือง เพ่ือทำ�คว�ม 

เข้�ใจกับปัญห�ท�งก�รเมืองต่�งๆ และก�รบูรณ�ก�รแนวคิดและวิธีก�รในก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง 

ในระดับสูง

84903 สัมมนาการเมืองและการบริหารเปรียบเทียบชั้นสูง     (6 หน่วยกิต)

       Seminar in Advanced Comparative Politics and Administration

 วัตถุประสงค์ 

  1. อธิบ�ยแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในก�รศึกษ�ก�รเมืองก�รบริห�รเปรียบเทียบได้

 2. นำ�แนวคิด ทฤษฎีในก�รศึกษ�ก�รเมืองก�รบริห�รเปรียบเทียบไปใช้ในก�รวิเคร�ะห์ 

  ประเด็นปัญห�ท�งก�รเมืองและก�รบริห�รได้

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    ศกึษ�แนวคิด ทฤษฎท่ีีใช้ในก�รศกึษ�วิเคร�ะห์ก�รเมืองก�รบรหิ�รเปรยีบเทียบ ก�รวิเคร�ะห์

เชิงลกึเกีย่วกบัระบอบก�รเมอืงก�รปกครอง สถ�บนัท�งก�รเมือง ก�รสือ่ส�รท�งก�รเมอืง และประเดน็

สำ�คัญในก�รเมืองก�รบรหิ�รเชิงเปรยีบเทียบ อ�ทิ ประเดน็เกีย่วกบักลุม่ผลประโยชน ์นโยบ�ยส�ธ�รณะ 

ขบวนก�รท�งสังคม คว�มขัดแย้งและก�รก่อก�รร้�ย ก�รปฏิรูปก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐจ�กตัวแบบ

ดั้งเดิมสู่ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐใหม่ สู่ศักร�ชแห่งก�รบริห�รก�รปกครองในยุคดิจิทอล (Digital)  

โลก�ภิวัตน์ คว�มท้�ท�ยท�งด้�นคว�มมั่นคงใหม่ในโลกยุคใหม่ คว�มพร้อมรับในก�รตรวจสอบและ

คว�มมีประสิทธิผล และก�รเมืองแห่งก�รเปลี่ยนแปลงก�รบริห�รก�รปกครองของโลก เป็นต้น
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84904 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)                                                                                        

 Seminar in International Relations 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจ�รณ์ เสนอคว�มคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

  ประเทศ และก�รเมืองระหว่�งประเทศ 

 2. เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ทฤษฎีและแนวคิดด้�นคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ ม�ใช้ในก�ร 

  วิเคร�ะห์ปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง และทำ�คว�มเข้�ใจกับปัญห�ต่�งๆ

 3. เพ่ือให้ส�ม�รถอภิปร�ยเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ พร้อมท้ังนำ�เสนอ 

  ผลก�รศึกษ�ในรูปของง�นเขียนได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ศึกษ�เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ และก�รเมืองระหว่�ง

ประเทศ ปัจจยัท้ังหล�ยท่ีมีอทิธพิลตอ่ก�รดำ�เนนิคว�มสมัพันธร์ะหว่�งประเทศ และก�รกำ�หนดรปูแบบ

ก�รเมืองก�รปกครองในแบบต่�งๆ ปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งประเทศ และในระบบก�รเมืองก�รปกครองแบบต่�งๆ ปัญห�ที่เกิดขึ้นและแนวท�งในก�รแก้ไข 

84998 ดุษฎีนิพนธ ์ (36 หนว่ยกิต)                                                                                        

 Dissertation 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษ�ส�ม�รถ 

 1.  จัดทำ�แนวคิดโครงก�รวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 2.  ออกแบบและดำ�เนนิก�รพัฒน�เครือ่งมอืเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลก�รวิจยัสำ�หรบัดษุฎนีพินธ์ได้

 3.  ออกแบบดำ�เนินก�รเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ได้

 4.  จัดทำ�ร�ยง�นก�รวิจัยและเผยแพร่ผลง�นดุษฎีนิพนธ์ได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ก�รกำ�หนดปัญห�และว�งแผนก�รวิจัย ก�รค้นคว้� ทบทวนและวิเคร�ะห์วรรณกรรม 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดกรอบแนวคิดก�รวิจัยสำ�หรับดุษฎีนิพนธ์ ก�รออกแบบก�รวิจัย ก�รกำ�หนดกลุ่ม

ตัวอย่�ง ก�รออกแบบก�รวัดตัวแปรและก�รพัฒน�เครื่องมือวิจัย ก�รออกแบบก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล  

ก�รจดัทำ� แนวคดิโครงก�รวจิยัสำ�หรบัดษุฎนีพินธ ์ก�รสร�้งเครือ่งมือวิจัย ตรวจสอบคณุภ�พเครือ่งมือ 

และเก็บรวบรวมข้อมูล ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รเสนอผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล ก�รสรุป อภิปร�ยผลและ

ข้อเสนอแนะ และก�รเสนอร่�งบทคว�มวิจัยเพ่ือเผยแพร่ ก�รเขียนเรียบเรียง และนำ�เสนอร�ยง�น 

ก�รวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนก�รเผยแพร่ผลง�นดุษฎีนิพนธ์
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84999 สัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)                                                                                        

 Doctoral Professional Experience in Political Science 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อเสริมสร้�งคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นบรรทัดฐ�นของสังคม

 2. เพื่อพัฒน�ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ และองค์คว�มรู้ใหม่บนพื้นฐ�นท�งด้�นรัฐศ�สตร์

 3. เพื่อพัฒน�ทักษะก�รคิด วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ บนพื้นฐ�นองค์คว�มรู้ท�งด้�นรัฐศ�สตร์

 4. เพ่ือเสรมิสร�้งทักษะคว�มสมัพันธ์ระหว่�งทุกคนในก�รปฏบัิติกจิกรรมกลุม่ และเสรมิสร�้ง 

  คว�มรับผิดชอบด้�นบุคคลและคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวม

 5. เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ในก�รสืบค้นข้อมูลส�รสนเทศและ 

  นำ�เสนอผลง�น 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    คิดวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ องค์คว�มรู้ เพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์คว�มรู้เดิม 

บนพ้ืนฐ�นขอบข่�ยคว�มรูท้�งด�้นรฐัศ�สตร ์โดยผ�่นกจิกรรมท่ีสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม คว�มสมัพันธ ์

ระหว่�งบุคคล และคว�มรับผิดชอบส่วนบุคคล และคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

ในก�รสืบค้นข้อมูลส�รสนเทศ และนำ�เสนอผลง�น

  ระดับปริญญาโท

80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 Research Methodology in Political Science

 วัตถุประสงค์

 เพื่อเข้�ใจ วิเคร�ะห์ และประยุกต์วิธีก�รออกแบบก�รวิจัยเชิงปริม�ณ คุณภ�พ และผส�น

วิธีท�งรัฐศ�สตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ศึกษ�ฐ�นคติเชิงปรัชญ�ท่ีเป็นร�กฐ�นของก�รสังเกตปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง วิธีก�ร

ออกแบบก�รวิจัยเชิงปริม�ณและคุณภ�พท่ีส�ม�รถทดสอบทฤษฎีและปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมือง  

วธิกี�รตัง้คำ�ถ�ม วธิกี�รเกบ็ข้อมูล แหลง่ข้อมลู ก�รสุม่ตวัอย�่ง ก�รประยกุต์ใช้วิธกี�รวิจยั ก�รประมวล

ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล และวิธีก�รร�ยง�นก�รวิจัยทั้งเชิงปริม�ณ คุณภ�พ และผส�นวิธี
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81711 การเมืองการปกครองไทย (6 หน่วยกิต)

 Thai Politics and Government 

 วัตถุประสงค์  

 1. สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับวิวัฒน�ก�รท�งก�รเมืองก�รปกครองและแนวคิดท�ง 

  ก�รเมืองของไทยตลอดจนสถ�บัน กระบวนก�ร และพฤติกรรมท�งก�รเมืองของไทย

 2. ศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห�ของก�รพัฒน�ก�รเมืองก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตย 

  ของไทย 

 3. นำ�เสนอยุทธศ�สตร์ในก�รสร้�งสรรค์ก�รเมืองไทย โดยเน้นก�รประยุกต์ภ�คทฤษฎีไปสู่ 

  ภ�คปฏิบัติ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    วิเคร�ะห์วิวัฒน�ก�รท�งก�รเมืองก�รปกครองไทย แนวคิดท�งก�รเมืองของไทย สถ�บัน 

กระบวนก�ร และพฤติกรรมท�งก�รเมืองของไทย ปัญห�ของก�รพัฒน�ก�รเมืองไทย และยุทธศ�สตร์

ในก�รสร้�งสรรค์ก�รเมืองไทย  

81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม (6 หน่วยกิต)

 Political and Social Concepts 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์และเปรียบเทียบแนวคิดท�งก�รเมืองและสังคมสำ�คัญๆ

 2. เพ่ือให้ส�ม�รถประยุกต์แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคมในก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ปัญห� 

  ก�รเมืองของไทยทั้งในระดับช�ติและระดับท้องถิ่น

 3. เพื่อให้นำ�องค์คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ม�เสนอท�งออกของสังคมก�รเมืองไทย 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    วิเคร�ะห์และเปรียบเทียบแนวคิดท�งก�รเมืองและสังคมท่ีสำ�คัญๆ เพ่ือเป็นกรอบในก�ร

อธิบ�ยปัญห�ต่�งๆ ท�งก�รเมือง คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐในฐ�นะองค์อธิปัตย์กับประช�ชน ก�รใช้

อำ�น�จรัฐในก�รกำ�หนดนโยบ�ย และผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของประช�ชน ก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

ก�รปกครองตนเองของประช�ชน และก�รศึกษ�วิเคร�ะห์กรณีปัญห�ของไทยและต่�งประเทศที่สำ�คัญ
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81713 การวิเคราะห์การเมือง (6 หน่วยกิต) 

 Political Analysis

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้ทร�บและเข้�ใจส�ระสำ�คญัของแนวคดิและทฤษฎกี�รเมืองต�่งๆ ตลอดจนพัฒน�ก�ร

  สถ�นภ�พและขอบข่�ยของแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองในยุคต่�งๆ

 2. เพื่อให้ส�ม�รถวิเคร�ะห์และเปรียบเทียบแนวคิดท�งก�รเมืองในยุคต่�งๆ ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ก�รใช้องค์คว�มรู้ท�งด้�นสังคมศ�สตร์ เพื่อก�รวิเคร�ะห์และเข้�ใจก�รเมืองภ�ยใต้ประเด็น

และปัญห�ต่�งๆ ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีท่ีสำ�คัญ ตั้งแต่ปรัชญ�ก�รเมือง สถ�บันก�รเมือง 

พัฒน�ก�รของรฐั อำ�น�จกลุม่ท�งก�รเมอืง แนวท�งระบบ เศรษฐศ�สตรก์�รเมอืง และแนวคดิรว่มสมยั 

อ�ทิ สิทธิมนุษยชนพหุวัฒนธรรมนิยมและนิเวศวิทย�ก�รเมือง

82711 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ (6 หน่วยกิต)

 Comparative Local Politics and Government 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อศึกษ�แนวคิด ทฤษฎีก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

 2.  เพื่อศึกษ�วิเคร�ะห์ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบในประเทศสำ�คัญๆ  

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    ศึกษ� วิเคร�ะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น และวิเคร�ะห์ 

เปรยีบเทียบก�รเมืองก�รปกครองท้องถิน่ในประเทศสำ�คัญ เช่น องักฤษ ญ่ีปุ่น เก�หลีใต ้เป็นตน้ 

82712 ประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)

 Civil Society and Local Community 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเรื่องประช�สังคมและชุมชน 

  ท้องถิ่น ทั้งในระดับส�กล ระดับประเทศ และระดับชุมชนท้องถิ่น

 2. เพ่ือศกึษ� วเิคร�ะห์ และประยกุต์ใช้ซ่ึงแนวคดิและทฤษฎตี�่งๆ เกีย่วกบัประช�สงัคมและ 

  ชุมชนท้องถิ่น เพื่อก�รพัฒน�ประเทศในภ�พรวมและเจ�ะลึกในระดับชุมชนท้องถิ่น 
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 ทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับประช�สังคมท้ังในระดับส�กล ระดับประเทศ และระดับชุมชน 

ท้องถิ่น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประช�สังคมกับชุมชนท้องถิ่น คว�มสัมพันธ์ระหว่�งภ�ครัฐกับ 

ภ�คประช�ชน ประเด็นปัญห�ด้�นประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น และกรณีศึกษ�  

82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น (6 หน่วยกิต)

 Seminar in Local Politics and Government Issues 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อนำ�ประเด็นสำ�คัญท�งก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นม�วิเคร�ะห์ และถกแถลง

  2. เพื่อให้นักศึกษ�นำ�แนวคิดท�งก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นม�เป็นกรอบในก�รวิเคร�ะห์ 

  ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นในประเด็นสำ�คัญๆ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    นำ�แนวคิดท�งก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นม�เป็นกรอบก�รวิเคร�ะห์ประเด็นท�งก�รเมือง

ก�รปกครองท้องถิน่รว่มสมยัในประเดน็สำ�คญัๆ และถกแถลงเพ่ือแสวงห�ท�งออกท่ีเหม�ะสมประกอบ

กับก�รศึกษ�ดูง�นท้องถิ่นในประเทศหรือต่�งประเทศเป็นกรณีศึกษ�

82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น (6 หน่วยกิต) 

 Principles and Approaches to Local Politics Analysis

 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น และ

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่นได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 อธบิ�ยเกีย่วกบัแนวคดิ ซ่ึงเป็นหลกัสำ�คญัในก�รวิเคร�ะห์ก�รเมอืงท้องถิน่ และแนวท�งท่ีใช้

สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น รวมทั้งกรณีศึกษ�ทั้งในประเทศไทย และต่�งประเทศ

82715 สัมมนาการเมืองการปกครองในนครและมหานคร (6 หน่วยกิต) 

 Seminar in City and Metropolitan Politics

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือนำ�ประเด็นสำ�คัญท�งก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นครม�วิเคร�ะห์ และ 

  ถกแถลง

 2. เพ่ือให้นักศึกษ�นำ�แนวคิดท�งก�รเมืองปกครองในนครและมห�นครม�เป็นกรอบใน 

  ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร ในประเด็นสำ�คัญๆ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 นำ�แนวคดิท�งก�รเมอืงก�รปกครองในนครและมห�นครม�เปน็กรอบในก�รวิเคร�ะห์ประเดน็

ท�งก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นครร่วมสมัยในประเด็นสำ�คัญๆ และถกแถลงเพ่ือแสวงห�

ท�งออกท่ีเหม�ะสม ประกอบกับก�รศึกษ�ดูง�นนครและมห�นครในประเทศหรือต่�งประเทศ เป็น 

กรณีศึกษ�

83711 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (6 หน่วยกิต)

 Comparative Politics and Government 

 วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิด ขอบข่�ยและคว�มเป็นม�ของก�รศึกษ� 

  ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ

 2. เพ่ือให้เข้�ใจและส�ม�รถนำ�ทฤษฎี และแนวท�งท่ีใช้ในก�รศึกษ�ก�รเมืองก�รปกครอง 

  เปรียบเทียบไปใช้ในก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ท�งก�รเมืองได้

 3. เพ่ือเสริมสร้�งทักษะในก�รวิเคร�ะห์ปัญห�และปร�กฏก�รณ์ท�งก�รเมืองในเชิงศึกษ� 

  เปรียบเทียบ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคิดเกี่ยวกับก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ ขอบข่�ยและคว�มเป็นม�ของก�รศึกษ�

ก�รเมอืงก�รปกครองเปรยีบเทียบ ทฤษฎ ีแนวท�งท่ีใช้ในก�รเปรยีบเทียบ อ�ทิ แนวท�งโครงสร�้งหน�้ท่ี 

แนวท�งวิเคร�ะห์ระบบ แนวท�งวัฒนธรรมก�รเมือง แนวท�งก�รพัฒน�ท�งก�รเมือง แนวท�งกลุ่ม 

แนวท�งชนชัน้นำ� เป็นตน้ ก�รเปรยีบเทียบระบบก�รเมือง คว�มชอบธรรมและคว�มมีประสทิธภิ�พและ

ประสทิธิผล ก�รประเมินระบบ ตลอดจนก�รวเิคร�ะห์ปัญห�และปร�กฏก�รณท์�งก�รเมืองเชิงเปรยีบเทียบ 

83713 กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบระหว่างประเทศ  (6 หนว่ยกติ)

 Globalization and International Impacts 

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษ�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ แนวคิดและพัฒน�ก�รของกระแสโลกหรือกระแส 

  โลก�ภวิตันท่ี์สง่ผลกระทบตอ่วิถคีดิและวิถชีีวิตของสม�ชิกสงัคม ท้ังสงัคมโลก สงัคมไทย  

  ในหล�กระดับ

 2. เพื่อสังเคร�ะห์แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกหรือกระแสโลก�ภิวัตน์ เพื่อใช้กำ�หนดแนวท�ง 

  ในก�รรับมือ และ/หรือแก้ปัญห�ที่เกิดจ�กกระบวนก�รดังกล่�ว
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 คำาอธิบายชุดวิชา 

 วเิคร�ะห์ สงัเคร�ะห์ แนวคดิและพัฒน�ก�รของโลก�ภวิตันท่ี์สง่ผลกระทบตอ่วิถคิีดและวถิชีีวิต

ของสม�ชิกสงัคม ท้ังสงัคมโลก สงัคมไทย และตวัแสดงในหล�กระดบั เพ่ือแสวงห�แนวท�งในก�รรว่มมือ 

และ/หรือแก้ปัญห�ที่เกิดจ�กกระบวนก�รดังกล่�ว

83714 กระบวนการและทางเลือกในการพัฒนา (6 หน่วยกิต)

 Development Process and Alternative Approaches

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษ�เนื้อห�และร�ยละเอียดแนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับก�รพัฒน�ท่ีครอบคลุม 

  หล�กหล�ยมิติ

 2. เพื่อวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ก�รพัฒน�ที่ครอบคลุมหล�กหล�ยมิติ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับก�รพัฒน� โครงสร้�ง กระบวนก�ร รูปแบบ วิธีก�ร และขั้นตอนก�ร

พัฒน� สภ�พแวดล้อม ปัจจัยแวดล้อม เงื่อนไข นโยบ�ยส�ธ�รณะที่สัมพันธ์กับก�รพัฒน� ก�รพัฒน�

ท�งก�รเมือง เศรษฐกจิ และสงัคม ยุทธศ�สตรก์�รพัฒน�ของประเทศสำ�คญั ว�ทกรรมก�รพัฒน� และ

ท�งเลือกก�รพัฒน�

83715 การสื่อสารและพลวัตทางการเมือง (6 หน่วยกิต)

 Political Communication and Dynamic 

 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ศกึษ�และวเิคร�ะหร์ะบบก�รสื่อส�รท�งก�รเมอืงในระบบก�รเมอืง กระบวนก�รและ 

  พฤติกรรมก�รสื่อส�รท�งก�รเมืองและผลกระทบต่อพลวัตท�งก�รเมือง

 2. เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดและพัฒน�เทคนิคต่�งๆ ในกระบวนก�รก�รสื่อส�รท�งก�รเมือง

 3. เพ่ือวิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์ปัญห�เพ่ือพัฒน�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รสื่อส�ร 

  ท�งก�รเมืองและผลกระทบต่อพลวัตท�งก�รเมือง

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบก�รสือ่ส�รกบัระบบก�รเมืองและพลวัตท�งก�รเมือง กระบวนก�รและพฤตกิรรมในก�ร

สื่อส�รท�งก�รเมือง แนวคิดและเนื้อห�วิช�เกี่ยวกับก�รสื่อส�รท�งก�รเมือง ก�รสื่อส�รท�งก�รเมือง

ในภ�คปฏิบัติ พฤติกรรมก�รสื่อส�รท�งก�รเมืองในแนวลึก องค์กรและสถ�บันในกระบวนก�รสื่อส�ร

ท�งก�รเมืองในระดับระหว่�งประเทศ ระดับช�ติ และระดับท้องถิ่น เทคนิคก�รสื่อส�รท�งก�รเมือง 

และกรณีศึกษ�ก�รสื่อส�รท�งก�รเมืองที่ส่งผลต่อพลวัตท�งก�รเมือง
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83791 วิทยานิพนธ์   (12 หนว่ยกติ)

         Thesis

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษ�

 1. ส�ม�รถเลือกปัญห�ก�รวิจัยสำ�หรับวิทย�นิพนธ์ได้

 2. ส�ม�รถสำ�รวจและวิเคร�ะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทย�นิพนธ์ได้  

 3. ส�ม�รถออกแบบก�รวิจัยสำ�หรับวิทย�นิพนธ์ได้ 

 4. มีคว�มรู้และทักษะในก�รเขียนและเสนอโครงก�รวิทย�นิพนธ์ได้

 5. ส�ม�รถพัฒน�เครื่องมือวิจัยเชิงปริม�ณได้

 6. ส�ม�รถพัฒน�เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภ�พได้

 7. ส�ม�รถรวบรวม วิเคร�ะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทย�นิพนธ์

 8. ส�ม�รถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทย�นิพนธ์

 9. ส�ม�รถเขียนร�ยง�นวิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. ส�ม�รถเขียนร�ยง�นก�รวิจัยเพื่อก�รเผยแพร่

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ก�รเลือกปัญห�ก�รวิจัย ก�รสำ�รวจและวิเคร�ะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ก�รออกแบบ 

ก�รวิจัย ก�รเขียนและเสนอโครงก�รวิทย�นิพนธ์ ก�รพัฒน�เครื่องมือเพื่อก�รวิจัยสำ�หรับวิทย�นิพนธ์ 

ท้ังก�รวจิยัเชิงปรมิ�ณและเชิงคณุภ�พ ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลู ก�รนำ�เสนอข้อมูลวทิย�นพินธ ์ก�รนำ�เสนอ 

และสอบปกป้องวิทย�นิพนธ์ ก�รเขียนร�ยง�นวิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ก�รเขียนร�ยง�นก�รวิจัย 

เพื่อก�รเผยแพร่

83792 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  (6 หนว่ยกติ)

 Independent Study

 วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ส�ม�รถค้นคว้�หรือวิจัยท�งรัฐศ�สตร์ในหัวข้อที่นักศึกษ�สนใจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ก�รเลอืกปัญห�สำ�หรบัก�รคน้คว้�หรอืวิจัยท�งด�้นรฐัศ�สตร ์ก�รเขียนข้อเสนอโครงก�รวิจยั

ก�รทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งท่ีจะทำ�ก�รศกึษ�วิจยั ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูและก�รวิเคร�ะห์

ข้อมูลก�รเขียนร�ยง�นก�รศึกษ�หรือวิจัย ข้อควรคำ�นึงในก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ
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83795 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์  (6 หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Political Science

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพิ่มเติมจ�กก�รถ่�ยทอดโดยระบบก�รสอนท�งไกล

 2. เพ่ือพัฒน�ทักษะก�รแกปั้ญห�ท�งด�้นรฐัศ�สตร์ในระดบัน�น�ช�ต ิระดบัช�ต ิและระดบั 

  ท้องถิ่น

 3. เพื่อพัฒน�ภ�วะผู้นำ�ในวิช�ชีพรัฐศ�สตร์

 4. เพื่อส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันเป็นหมู่คณะ

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรย�วิช�ชีพ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ก�รประยุกตท์ฤษฎที�งรฐัศ�สตร ์ท้ังท�งด�้นก�รเมอืงก�รปกครอง และก�รเมอืงก�รปกครอง

ท้องถิ่น โดยใช้กรณีศึกษ� ก�รพัฒน�ตนเองให้มีบุคลิกภ�พท่ีเหม�ะสมและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิช�ชีพ  

ก�รสง่เสรมิและพัฒน�ภ�วะผูน้ำ�ในวชิ�ชีพ ก�รเสรมิสร�้งมนษุยสมัพันธแ์ละคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งก�รส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐ�นะผู้ประกอบวิช�ชีพชั้นสูง 
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

 รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา    
  ระดับปริญญาเอก  

ดุษฎีนิพนธ์ Dissertation 84998

แนวท�งก�รวิจัยเชิงปริม�ณและคุณภ�พชั้นสูง Advanced Quantitative and Qualitative  84901 

   Research Approaches 

สัมมน�ก�รเมืองและก�รบริห�รเปรียบเทียบชั้นสูง   Seminar in Advanced Comparative Politics  84903

   and Administration

สัมมน�ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองชั้นสูง Seminar in Advanced Political Analysis 84902

สัมมน�เข้มเสริมประสบก�รณ์ดุษฎีบัณฑิตรัฐศ�สตร์ Doctoral Professional Experience in  84999 

   Political Science 

สัมมน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ Seminar in International Relations 84904

ระดับปริญญาโท  

กระบวนก�รและท�งเลือกในก�รพัฒน� Development Process and Alternative  83714 

   Approaches 

กระแสโลก�ภิวัตน์และผลกระทบระหว่�งประเทศ Globalization and Intertional Impacts 83713

ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Comparative Local Politics and Government 82711

ก�รเมืองก�รปกครองไทย Thai Politics and Government 81711

ก�รเมืองก�รปกครองเปรียบเทียบ Comparative Politics and Government 83711

ก�รวิเคร�ะห์ก�รเมือง   Political Analysis 81713

ก�รศึกษ�ค้นคว้�อิสระ Independent Study 83792

ก�รสื่อส�รและพลวัตท�งก�รเมือง Political Communication and Dynamic 83715

ก�รอบรมเข้มเสริมประสบก�รณ์มห�บัณฑิต Graduate Professional Experience in  83795 

 รัฐศ�สตร์  Political Science 

แนวคิดท�งก�รเมืองและสังคม Political and Social Concepts 81712

ประช�สังคมและชุมชนท้องถิ่น Civil Society and Local Community 82712

ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐศ�สตร์ Research Methodology in Political Science 80712

วิทย�นิพนธ์ Thesis 83791

สัมมน�ก�รเมืองก�รปกครองในนครและมห�นคร Seminar in City and Metropolitan Politics 82715

สัมมน�ประเด็นปัญห�ก�รเมืองก�รปกครองท้องถิ่น Seminar in Local Politics and Government  82713

   Issues 

หลักและแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ก�รเมืองท้องถิ่น Principles and Approaches to Local Politics  82714

   Analysis 
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