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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

1. ช่ือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

2. คณะ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
 

3. ช่ือหลักสูตร :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

     Master of Arts Program in Politics and Development Strategy 

 

4. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 
Master of Arts (Politics and Development Strategy) 

ชื่อยอ  ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 
M.A. (Politics and Development Strategy) 

    
5. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตร 

 3.1 สาขาวิชาเอกการเมืองทองถ่ินและยุทธศาสตรการบริหาร 
      (Local Politics and Administrative Strategy) 
 3.2 สาขาวิชาเอกการเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา 
        (International Politics and Development) 
 

6. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 - แผน ก แบบ ก2  จํานวน 39 หนวยกิต โดยเปนแผนการศึกษาท่ีศึกษารายวิชาไมนอยกวา 27 
หนวยกิต และจัดทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
 - แผน ข   จํานวน 39 หนวยกิต โดยเปนแผนการศึกษาท่ีศึกษารายวิชาไมนอยกวา 36 
หนวยกิต และคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 
7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

1. นักบริหารดานรัฐศาสตรมืออาชีพ ท่ีสามารถศึกษาวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ทางการเมืองท่ีสงผล
กระทบตอประชาชนในวงกวาง และสามารถนําทักษะและความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน 
ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 

2. อาจารยและนักวิชาการดานการรัฐศาสตรและดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
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3. บุคลากรในหนวยงานราชการและสถานประกอบการท่ีมีการใชความรูดานรัฐศาสตร การบริหาร 
และการพัฒนา สามารถศึกษาวิเคราะหวิธีการทํางานของรัฐบาล และผลกระทบตอสังคมจากการตัดสินใจท่ี
เก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 

4. นักการเมืองและขาราชการการเมือง 
5. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ  

 

8. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

8.1 ในท่ีตั้ง กรุงเทพฯ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรุงเทพฯ เลขท่ี 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป 
กรุงเทพฯ 10240 
 

9. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

9.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเนนการเรียนการสอนทางดานการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในลักษณะ 
สหวิทยาการแบบองครวม และการใชปญญาเชิงปฏิบัติ   เพ่ือสรางมหาบัณฑิตท่ีมีภูมิปญญาในการเขาใจ
ปฏิสัมพันธระหวางการเมือง อํานาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอยางเปนระบบท้ังในระดับทองถ่ินและ
ระหวางประเทศ เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการเสริมสรางการกระทําและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกลาหาญ
ทางจริยธรรม และมีสํานึกในพันธกิจตอประเทศชาติ เสริมสรางวิสัยทัศนและความสามารถในการจัดทําและนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล  เนื้อหาหลักสูตรจึงกอปรไปดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม 
แนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ การจัดการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา 
และการใชปญญาเชิงปฏิบัติในทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหมหาบัณฑิตท่ีจบออกไปสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในองคการและสถาบันทางการเมืองการปกครองอยางมีปญญา สรางสรรค และยึดถือหลัก
จริยธรรมเปนแนวทางดําเนินชีวิต  อันจะสงผลใหเกิดความเขมแข็งของประเทศภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ผูคนอยูรวมกันอยางสันติภายใตหลักคุณธรรม  มีความอดกลั้นยอมรับ
ความแตกตางและความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม รับผิดชอบตอสวนรวม เคารพสิทธิเสรีภาพ สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมุงสูความสงบสุข
และการสรางความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนใหกับประเทศ 

 

9.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

9.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ ความสามารถในการเสริมสรางและเก้ือหนุนตอ
การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและการพัฒนาประเทศ
โดยสวนรวม และมีความสํานกึในคุณธรรม ผลประโยชนสวนรวม ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

9.2.2 สามารถนําความรูทางวิชาการและหลักการทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนาระบบการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตางๆ 
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10. การดําเนินการหลักสูตร 

10.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2561 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
ภาคฤดูรอน  เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 
10.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

10.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือ
ตางประเทศ ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือองคกรท่ีมีมาตรฐานใหการรับรอง หรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหเขาศึกษา 

10.2.2 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน  โดยการสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ 
 

 

11. หลักสูตร 

11.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39 หนวยกิต 
 

11.2 โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรแผน ก 2 

(ทําวิทยานิพนธ) 

หลักสูตรแผน ข 

(ศึกษาวิชาการคนควาอิสระ) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 
2. หมวดวิชาหลัก 18 หนวยกิต 18 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเอก 9 หนวยกิต 9 - 18 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก - 0 – 9 หนวยกิต 
5. วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต - 
6. วิชาการคนควาอิสระ -   3 หนวยกิต 
7. การสอบประมวลความรู สอบ สอบ 
8. การสอบวิทยานิพนธ สอบ - 
9. การสอบปากเปลา - สอบ 

รวม 39 หนวยกิต 39 หนวยกิต 

  



 4 

12. รายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* 

เปนวิชาท่ีตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมเฉลี่ย นักศึกษา
จะตองเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 หนวยกิต 
1) สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบณัฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
  ND 4000 Foundation for Graduate Studies 
 
2) ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 
  LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 
3) ภส 4002  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  LC 4002 Integrated English Language Skills Development 
 
4) ภส 4011 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
  สําหรับบัณฑิตศึกษา  
    LC 4011 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 
 
5) ภส4012 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

  LC4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 
 
หมายเหตุ  * การยกเวนไมตองเรียนวิชาในหมวดนี้ใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนดหรือเปนไปตาม

ประกาศของสถาบัน 
 

ข. หมวดวิชาหลัก จํานวน 18 หนวยกิต  ดังนี้          หนวยกิต 

1) กย 6001 
PS 6001 

ทฤษฎีการเมืองรวมสมัย 
Contemporary Political Theory 

3(3-0-6) 

    
2) กย 6002 

PS 6002 
การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย  
Political Development and Democracy 

3(3-0-6) 

    
3) กย 6003 

PS 6003 
ยุทธศาสตรการเมือง การบริหารและการพัฒนา 
Political, Administrative and Developmental 
Strategies 

3(3-0-6) 

    
4) กย 6004 

PS 6004 
จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล 
Political Ethics and Good Governance 

3(3-0-6) 
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5) กย 6005
PS 6005

การวิจัยเชิงปริมาณ 
Quantitative Research 

3(3-0-6) 

6) กย 6006
PS 6006

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3(3-0-6) 

ค. หมวดวิชาเอก       9 – 18 หนวยกิต 

หมวดวิชาเอก ประกอบดวย 2 สาขาวิชาเอก คือ การเมืองทองถ่ินและยุทธศาสตรการบริหาร และ
การเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา โดยกําหนดใหนักศึกษาตองเรียนวิชาเอกไมนอยกวา 9 หนวยกิต สาขา
วิชาเอกทุกสาขามุงใหนักศึกษามีความรูความชํานาญท่ีกวางขวาง ซ่ึงนักศึกษาสามารถระบุสาขาวิชาเอก ดังนี้ 

1. ไมระบุสาขาวิชาเอก
เรียนวิชาเอก จํานวน 9 หนวยกิต โดยท่ีไมใชสาขาเอกเดียวกัน

2. ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา
เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกท่ีเลือกครบ 9 หนวยกิต

3. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา (เฉพาะแผน ข)
เรียนวิชาในสาขาวิชาเอกท้ัง 2 สาขาใหครบ 18 หนวยกิต

1. สาขาวิชาเอกการเมืองทองถิ่นและยุทธศาสตรการบริหาร

(Local Politics and Administrative Strategy)

มี 3 รายวิชา ดังนี้  หนวยกิต 
1) กย 7101

PS 7101
การกระจายอํานาจและการจัดการปกครองทองถ่ิน 
Decentralization and Local Governance 
Administration 

3(3-0-6) 

2) กย 7102
PS 7102

โครงสรางอํานาจและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 
Power Structure and Local Administrative Strategy 

3(3-0-6) 

3) กย 7103
PS 7103

การเมืองทองถ่ินกับการจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ 
Local Politics, Environmental Management and 
Disasters 

3(3-0-6) 

2. สาขาวิชาเอกการเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา

(International Politics and Development)

มี 3 รายวิชา ดังนี้      หนวยกิต 
1) กย 7201

PS 7201
การเมืองโลกและการพัฒนาระหวางประเทศ  
World Politics and International Development 

3(3-0-6) 
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2) กย 7202 
 
PS 7202 

การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียตะวันออกและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Politics and Development Strategy in East Asia and 
Southeast Asia  

3(3-0-6) 

    
3) กย 7203 

PS 7203 
การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียใตและตะวันออกกลาง 
Politics and Development Strategy in South Asia and 
Middle East 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ : นักศึกษาท่ีเลือกแบบไมระบุสาขาวิชาเอกและแบบระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา สามารถเลือก

รายวิชาในหมวดวิชาเอกของสาขาวิชาอ่ืนเปนวิชาเลือกไดสําหรับแผน ข 
 

ง. หมวดวิชาเลือก กําหนดใหเลือกเรียนในแผน ข ดังนี้          0 – 9 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก หรือเลือกในวิชาในกลุมสาขาวิชาเอกของหลักสูตรท่ี
ไมใชสาขาวิชาเอกของตน หรือเลือกวิชาจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ของสถาบันเปนวิชาเลือกเพ่ือใหหนวยกิตครบถวน
ตามขอกําหนดของหลักสูตรได แตท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูแนะนําและไดรับอนุมัติจาก
คณบดี 

1. ไมระบุสาขาวิชาเอก 
    นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จํานวน 9 หนวยกิต   
2. ระบุสาขาวิชาเอกหนึ่งสาขา 
    นักศึกษาเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก จํานวน 9 หนวยกิต 
3. ระบุสาขาวิชาเอกสองสาขา 
    นักศึกษาไมจําเปนตองเลือกศึกษาในหมวดวิชาเลือก  
                 หนวยกิต 

1) กย 7901 
PS 7901 

ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสรางอํานาจประชาชน 
Social Movement and People Empowerment 

3(3-0-6) 

    
2) กย 7902 

PS 7902 
การมีสวนรวมสาธารณะและการจัดการความขัดแยง 
Public Participation and Conflict Management 

3(3-0-6) 

    
3) กย 7903 

PS 7903 
เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา 
Political Economy of Development 

3(3-0-6) 

    
4) กย 7904 

PS 7904 
การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
Cultural Politics and Development 

3(3-0-6) 

    
5) กย 7905 

PS 7905 
ภาวะผูนําและการจัดการความเปลี่ยนแปลง 
Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 
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6) กย 7906 
PS 7906 

สัมมนากรณีศึกษาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  
Seminar in Cases Study of Politics and 
Development Strategy 

3(3-0-6) 

    
7) กย 7907 

PS 7907 
พรรคการเมืองและการเลือกตั้งรวมสมัย 
Contemporary Political Parties and Elections 

3(3-0-6) 

    
8) กย 7908 

PS 7908 
การเมืองและความสัมพันธระหวางไทย – จีน 
Thailand – China Relations and Politics  

3(3-0-6) 

    
9) กย 7909 

PS 7909 
การจัดการปกครองสาธารณะรวมสมัย 
Contemporary Public Governance 

3(3-0-6) 

    
10) กย 7910 

PS 7910 
โลกาภิวัตน รัฐ และประชาสังคม 
Globalization, State and Civil Society 
 

3(3-0-6) 

11) กย 7911 
PS 7911 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน 
Local Economics and Social Development Strategy 

3(3-0-6) 

    
12) กย 8000 

PS 8000 
การศึกษาตามแนวแนะ  
Directed  Studies 

3(3-0-6) 

 

จ. หมวดวิชาการคนควาอิสระ            หนวยกิต 

กย 9000 การคนควาอิสระ  3(0-0-12) 
PS 9000 Independent Study  

 

ฉ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ            หนวยกิต 

กย 9004 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
PS 9004 Thesis  

 
ช. การสอบประมวลความรู 

 Comprehensive Examination    
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13. แผนการศึกษา 

        แผนการศึกษาสําหรับเรียนในเวลาราชการ 

แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ  

สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)*  
(ไมนับหนวยกิต) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)*  
(ไมนับหนวยกิต)                

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูรอน) 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 9004 วิทยานิพนธ  3 หนวยกิต 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 9004 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 
 

 แผน ข ไมทําวิทยานิพนธ (วิชาการคนควาอิสระ) 

สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)*  
(ไมนับหนวยกิต) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)*  
(ไมนับหนวยกิต) 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูรอน) 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
กย 9000 วิชาการคนควาอิสระ 3(0-0-12) 

หมายเหตุ : *วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

 

        แผนการศึกษาสําหรับเรียนนอกเวลาราชการ 

แผน ก 2 ทําวิทยานิพนธ  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 

ปท่ี 1ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูรอน) 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 9004 วิทยานิพนธ  3 หนวยกิต 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 9004 วิทยานิพนธ 9 หนวยกิต 
 

        แผน ข ไมทําวิทยานิพนธ (วิชาการคนควาอิสระ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 
กย 6XXX วิชาหลัก 3(3-0-6) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูรอน) 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX วิชาเอก 3(3-0-6) 
กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
กย 7XXX-8XXX วิชาเลือก 3(3-0-6) 
กย 9000 วิชาการคนควาอิสระ 3(0-0-12) 

 

หมายเหตุ ผูเรียนนอกเวลาราชการ ไมตองเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน จึงมีการปรับการเรียนวิชาหลักและวิชาเอก

ในแตละภาค ตามความเหมาะสม 
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14. คําอธิบายรายวิชา 

 

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* (เปนวิชาท่ีไมนํามานับรวมแตมเฉลี่ย)  ประกอบดวย  

 
สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 

ND 4000 Foundation for Graduate Studies 

 

แนะนําการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร 
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 

 
 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, codes of 
ethics for executives and academics, personality development, physical and mental health, 
the Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for communication, academic report writing, 
and sufficiency economy and development. 
 

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6) 

LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

 

 สรางเสริมความรูพ้ืนฐานดานไวยากรณท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาทักษะการอาน เชน การศึกษาของ
ประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยคเพ่ือนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาทักษะการอานงานเขียน
ทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ เพ่ือหา
ขอสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทการอานแบบขามเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ 
การหาความสัมพันธของประโยค และยอหนาในงานเขียนและการอานเชิงวิเคราะห 
 

This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as 
sentence types, core parts, headwords and modifiers.  This will enable students to develop 
their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed 
on developing students’  skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making 
inferences, using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and 
scanning, and developing their discourse competence, including critical reading skills.  
  



 12 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ    3(3-0-6)     

LC 4002 Integrated English Language Skills Development 

 

 เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
เชิงวิชาการเบื้องตน 

Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 
speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory 
level. 

 

ภส 4011 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)  

  LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies      

 ฝกทักษะและกลยุทธการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการท่ีนักศึกษาไดศึกษามากอนแลวในวิชา ภส 4001 
การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา เพ่ิมเติม ท้ังนี้นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใน
ลักษณะเฉพาะบุคคลมากข้ึน 
 

The course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies 
covered in LC 4001.  Students receive individualized attention to enhance their reading skills 
for academic purposes. 

 
ภส 4012 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  3(3-0-6) 

LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 

 

ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพ่ิมเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาวสําหรับนักศึกษา
ท่ียังบกพรองในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ดวยการสอนฝกในลักษณะเฉพาะบุคคล 

This course is intended to provide additional practice in the four skills- listening, 
speaking, reading and writing strategies covered in LC 4002.   Students receive individualized 
attention to enhance their communication skills in English.  
 

หมายเหตุ * การยกเวนไมตองเรียนวิชาในหมวดนี้ใหเปนไปตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนดหรือเปนไปตามประกาศ

ของสถาบัน 
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(2) หมวดวิชาหลัก 

 

กย 6001 ทฤษฎีการเมืองรวมสมัย  3(3-0-6) 

PS 6001 CONTEMPORARY POLITICAL THEORY 

 
แนวทางการศึกษาทฤษฎีการเมือง ซ่ึงรวมถึงแนวทางเชิงประวัติศาสตร การตีความ ปฏิฐานนิยม 

สถาบันนิยมใหม และหลังนวสมัยนิยม นักทฤษฎีหลักทางการเมืองต้ังแตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปจจุบัน  ทฤษฎี
การเมืองของสํานักคิดหลักๆ อันไดแก สํานักมารกซิสมนิยม เสรีนิยม อนุรักษนิยม ประชาธิปไตยนิยม ชุมชน
นิยม  อนุรักษสิ่งแวดลอมนิยม และหลังโครงสรางนิยม และประเด็นแนวคิดการเมืองรวมสมัยท่ีสําคัญ เชน 
ความยุติธรรม อิสรภาพ พหุวัฒนธรรมนิยม สิทธิมนุษยชน  การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม การเมืองของ
อิสลามยุคใหม 

 
Approaches to the study of political theory including history, interpretation, positivism, 

new institutionalism, and postmodernism;  the major political theorists and their work from the 
1 8 th century to the present; contents of political theories including  Marxism, Liberalism, 
Conservatism, Democracy, Communitarianism, Poststructuralism; Special topics in contemporary 
political theory such as justice, autonomy, multiculturalism, human rights, new social movement 
and modern Islamic political thought. 

 
กย 6002 การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย 3(3-0-6) 

PS 6002 POLITICAL DEVELOPMENT AND DEMOCRACY 

 

แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนาทางการเมือง วิวัฒนาการและรูปแบบของกระบวนการในการ
พัฒนาทางการเมืองรูปแบบตาง ๆ ในบริบทภูมิหลังทางประวัติศาสตรท่ีแตกตางกัน เชน ประเทศตะวันตก 
ตะวันออก และประเทศไทย พัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบตาง ๆ เชน ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน ประชาธิปไตยแบบทางตรง แบบมีสวนรวมและแบบปรึกษาหารือ วัฒนธรรมทางการเมือง ภาคประชา
สังคมกับกระบวนการจรรโลงประชาธิปไตย  

 
Concepts and theories of political development, evolution and form of different history 

background political development including western countries, eastern countries and Thailand. 
Concepts and context of democratic development in various aspects such as representative 
democracy, direct democracy, participative democracy and deliberative democracy; political 
culture, and civil society with democratization. 
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กย 6003 ยุทธศาสตรการเมือง การบริหารและการพัฒนา 3(3-0-6) 

PS 6003 POLITICAL, ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENTAL STRATEGIES 

 

การศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ ยุทธศาสตรการเมือง การบริหารและการ
พัฒนาของนักยุทธศาสตรจากท้ังฝงตะวันตกและตะวันออก ยุทธศาสตรการเมือง เชน ตําราพิชัยสงครามของ
ซุนวู ตําราพิชัยสงคราม 36 กลยุทธ ทฤษฎีการปกครองของมาเคียเวลลี ยุทธศาสตรสงครามของ คารล ฟอน 
เคลาเซอะวิทซ ทฤษฎีเกมส กฎ 48 ขอเก่ียวกับอํานาจ การโฆษณาชวนเชื่อและการตลาดการเมือง เปนตน 
ยุทธศาสตรการบริหารรวมสมัย อาทิเชน SWOT Analysis ศิลปะแหงผูนํา และ การเจรจาตอรอง เปนตน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา ตั้งแต สภาวะความทันสมัย จนถึงแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 

 
Studying, analyzing, and applying concepts and theories about political, administrative 

and development strategies from both Western and Eastern strategists; Political strategies like 
the Art of War by Sun Tzu, the Thirty-Six stratagems, The Prince by Machiavelli, On War by Carl 
Von Clausewitz, game theory, 4 8  laws on power, propaganda and political marketing; 
Contemporary administrative strategies like SWOT Analysis, art of leadership, and negotiation 
 techniques; development strategies from modernization to the sustainable development 
concept of the United Nations.   

 

กย 6004 จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล 3(3-0-6) 

PS 6004 POLITICAL ETHICS AND GOOD GOVERNANCE 

 

แนวคิดและทฤษฎีวาดวยจริยธรรม ประเด็นทางจริยธรรมทางการเมืองและการบริหาร อาทิ ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม การทุจริตคอรรัปชั่น การลวงละเมิดทางเพศในองคการ และธรรมาภิบาลดานสิ่งแวดลอม 
เปนตน ความรับผิดชอบทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล และองคประกอบดานความโปรงใส ความสํานึก
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม และการมีสวนรวมสาธารณะ 

Approaches and theories of ethics; issues of administrative and political ethics – including 
social inequality, corruption, sexual harassment in organizations, environmental governance, etc. ; 
political responsibility; good governance and the components of transparency, accountability, rule 
of law and public participation. 
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กย 6005 การวิจัยเชิงปริมาณ  3(3-0-6) 

PS 6005 QUANTITATIVE RESEARCH 

 

ศึกษาหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร จริยธรรมในการวิจัย ข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณ การกําหนด
ปญหาและวัตถุประสงคการวิจัย ขอจํากัดและขอบเขตการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย การต้ังสมมติฐานในการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การสรางเครื่องมือและมาตรวัด การ
ออกแบบสอบถาม การออกแบบการสุมตัวอยางและขนาดกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป การรายงานและอภิปรายผลการวิจัย 

 
Examine scientific method, research ethics, the steps of the quantitative research 

process, i. e.  identifying the research problems and research objectives, determining research 
limitation and scope, reviewing the literature, developing the conceptual framework and the 
research hypotheses, designing the quantitative research methods, constructing the 
measurement and scaling, designing the questionnaire, deciding the sampling design and 
sample size, collecting data, analyzing data with statistic software, reporting and discussing the 
research results.  

 

กย 6006 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3(3-0-6) 

PS 6006 QUALITATIVE RESEARCH  

 

ความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร โดยเฉพาะสาขารัฐศาสตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนา 
ปรัชญา หลักการและวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคม แนวทางตางๆของการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการตางๆในการรวบรวมขอมูล โดยครอบคลุม การสังเกต การสัมภาษณ 
เชิงลึก การสนทนากลุม กรณีศึกษา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เครื่องมือและการพัฒนา
เครื่องมือสําหรับการรวบรวมขอมูล วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
ขอมูล การสังเคราะห การตีความและการสรางขอสรุปเชิงอุปนัย การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
The significance of qualitative research in social sciences especially with respects to 

developmental politics; philosophy, principles and methodology in qualitative research for social 
sciences; various approaches to qualitative research; research design; data collection methods 
including observation, in- depth interview, focus group discussion, case study, and participatory 
action research; tools and tool development for data collection; qualitative data analysis 
methods including data reliability testing, synthesis, interpretation, and analytic induction; 
qualitative data presentation. 
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(3) หมวดวิชาเอก 

 

1.  สาขาวิชาเอกการเมืองทองถิ่นและยุทธศาสตรการบริหาร  

    (Local Politics and Administrative Strategy) 

     มี 3 รายวิชา ดังนี้ 
 
กย 7101 การกระจายอํานาจและการจัดการปกครองทองถิ่น 3(3-0-6) 

PS 7101 DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNANCE ADMINISTRATION 

 

แนวคิด ปรัชญา หลักการและรูปแบบการกระจายอํานาจและการจัดการปกครองทองถ่ิน 
ความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภูมิภาค และรัฐบาลกลาง โครงสรางอํานาจหนาท่ี และ
รูปแบบของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน วิวัฒนาการและโครงสรางของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินของ
ไทย รวมถึงระบบการบริหารงานท่ีสําคัญของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินของไทย ไดแก การวางแผนพัฒนา 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานบริการสาธารณะ 

 
Concepts, philosophies, principles and forms of decentralization and local 

government; relationships between local government units, provincial government, and 
central government; structure, authority, and type of local government units; evolution and 
structure of local government in Thailand and important administrative system, including, 
development planning, personnel administration, local finance administration, and public 
service administration. 

 
กย 7102 โครงสรางอํานาจและยุทธศาสตรการบริหารทองถิ่น 3(3-0-6) 

PS 7102 POWER STRUCTURE AND LOCAL ADMINISTRATIVE STRATEGY 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจ  โครงสรางอํานาจ ยุทธศาสตรการใชอํานาจ  ความสัมพันธระหวาง
อํานาจและความรูในการกําหนดยุทธศาสตร กระบวนการนโยบายและการบริหาร ความขัดแยงและการจัดการ
ความขัดแยงในการบริหารทองถ่ิน และการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางอํานาจกับยุทธศาสตรการ
บริหารทองถ่ินโดยใชกรณีศึกษา 

 
 Concepts and theories of power, power structure, and power strategies; relationships 

between power, knowledge and rationality in formulating strategy, policy and administration; 
conflict and conflict management in local administration; and  analysis of interaction between 
power structure and local administrative strategy through case studies. 
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กย 7103 การเมืองทองถิ่นกับการจัดการส่ิงแวดลอมและภัยพิบัติ 3(3-0-6) 

PS 7103 LOCAL POLITICS, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISASTERS 

 

แนวคิดและรูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดเก่ียวกับภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ ความ
เชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองของการจัดการสิ่งแวดลอม  
การเมืองทองถ่ินและแผนการจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ ขบวนการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม  บทบาท
ของภาคประชาสังคม องคการพัฒนาเอกชน สารสนเทศทางวิทยาศาสตร และสถาบันทางการเมืองในกิจการ
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน 

 
Concepts and forms of environmental management, concepts of disasters and disaster 

management; linkage between science, culture, economy, law and politics of environmental 
management; local politics and environmental planning and disaster management, 
environmental movement, role of civil society, non- governmental organization; scientific 
information and political institution related to environment of local administration 
organization. 

 
2.  สาขาวิชาเอกการเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา 

    (International Politics and Development) 

     มี 3 รายวิชา ดังนี ้
 
กย 7201 การเมืองโลกและการพัฒนาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

PS 7201 WORLD POLITICS AND INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

 
การศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎีการเมืองโลก เชน Realism, Liberalism, Marxism, 

Nationalism, Globalization เปนตน วิวัฒนาการของการเมืองโลก การวิเคราะหประเด็นรวมสมัยดาน
การเมืองโลกและการพัฒนาระหวางประเทศ เชน การจัดระเบียบโลก การคาโลก ความม่ันคงของโลก ความ
ยากจน สิ่งแวดลอม การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ สิทธิมนุษยชน ความม่ันคงของมนุษย  ระบบภูมิภาค
นิยม บทบาทหนาท่ีขององคกรระหวางประเทศท่ีสําคัญ รวมถึงองคกรรัฐบาลระหวางประเทศ และองคกร
พัฒนาเอกชน  
 

Studying, analyzing about concepts and theories of world politics like realism, 
l iberalism, marxism, nationalism and globalization; evolution of world politics; analysis of 
contemporary issues in world politics and international development like world order, 
global trade, global security, poverty, environment, terrorism, transnational crimes, human 
rights, human security, regionalism; role and obligations of significant international 
organizations including intergovernmental organizations (IGOs), non-governmental organizations 
(NGOs). 
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กย 7202 การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

PS 7202 POLITICS AND DEVELOPMENT STRATEGY IN EAST ASIA AND SOUTHEAST 

ASIA 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับระบบภูมิภาคนิยม  วิวัฒนาการรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  กลไก ปญหาอุปสรรคและความสําเร็จของความรวมมือทางดาน
การเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจการคาการลงทุนและสังคมวัฒนธรรมภายในและระหวางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 
Concepts and theories of regionalism;  development of regionalization process in East 

Asia and Southeast Asia;  economic, political, social, environmental problem solving and 
cultural systems in East Asia and Southeast Asia; Mechanisms, obstacles and successes of 
cooperation internal and between the East Asia and Southeast Asia in political, security, 
economic, trade, investment, social and cultural fields.   

   
กย 7203 การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียใตและตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 

PS 7203 POLITICS AND DEVELOPMENT STRATEGY IN SOUTH ASIA AND MIDDLE 

EAST 

 
การเมืองรวมสมัยในภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชียใต การพัฒนาและพลวัตทางการเมือง

ของประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญในแตละภูมิภาคซ่ึงเก่ียวของท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาค บริบทและเง่ือนไข
ของการพัฒนาทางการเมือง ความขัดแยง และความเก่ียวของของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค ปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคัญในภูมิภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาดานตางๆ ตลอดจนผลของสถานการณการเมือง
และความขัดแยงตอทิศทางการพัฒนาในประเทศตางๆ ในภูมิภาค โดยยกตัวอยางประเทศท่ีสําคัญๆ คําอธิบาย
รายวิชา  

Contemporary Politics in the Middle Eastern and South Asian regions; political 
development and dynamics of major countries in each region involved at both national and 
regional levels; contexts and conditions of political development, conflict and involvement of 
superpowers in the regions; important social and economic problems in the regions; various 
dimensions of development strategies as well as effects of political and conflicting situations 
on development directions in various countries in the regions with some examples of major 
countries. 
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(4) หมวดวิชาเลือก 

 

กย 7901 ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสรางอํานาจประชาชน 3(3-0-6) 

PS 7901 SOCIAL MOVEMENT AND PEOPLE EMPOWERMENT 

 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับขบวนการทางสังคม การจัดการเครือขาย ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมแบบใหมภายใตบริบทของการเมืองใหม การศึกษาเพ่ือเสริมสราง
ความเปนพลเมือง แนวคิดวาดวยการเสริมสรางอํานาจของประชาชน ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ท่ีสงผลตอขบวนการทางสังคมและการเสริมสรางอํานาจประชาชน 

 
 Approaches to and theories of social movement; network management; strategies 

and tactics of social movement; new social movement in the context of new politics; civic 
education; approaches to grassroots empowerment; political, economic, social and cultural 
factors influencing on social movement and empowerment. 

 
กย 7902 การมีสวนรวมสาธารณะและการจัดการความขัดแยง 3(3-0-6) 

PS 7902 PUBLIC PARTICIPATION AND CONFLICT MANAGEMENT 

 
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการจัดการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย วิเคราะห

สาเหตุของการขัดแยงในยุคปจจุบัน รูปแบบและหลักการในการจัดการความขัดแยงทางสังคม การจัดการความ
ขัดแยงแบบมีสวนรวมท่ียุติธรรมและครอบคลุม กับการทําใหความขัดแยงกลายเปนสถาบัน 

 
Approaches to theories and methods of people participation in the policy processes; 

analyses of causes, forms, and principles of conflict management; participatory conflict 
management based on justice and inclusiveness; and the creation of the institutionalization of 
social conflicts. 

 
กย 7903 เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา 3(3-0-6) 

PS 7903 POLITICAL ECONOMY OF DEVELOPMENT 

ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมดานเศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา โดยรวมถึงการศึกษาบทบาท
ของรัฐกับตลาดในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการทฤษฎี แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองตั้งแตยุคพาณิชย
นิยมจนถึงยุคหลังนวสมัยนิยม การเปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองกับผลของการพัฒนา
ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
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Theories, concepts and literatures in political economy of development including the 
study of roles of state and market in national development; development of political 
economic theories from the mercantilism to the post-modernism; a comparative study of 
political economic theories and concepts, and the developmental consequences in Thailand 
and other countries. 

 
กย 7904 การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

PS 7904 CULTURAL POLITICS AND DEVELOPMENT 

 
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการเมืองเชิงวัฒนธรรมท่ีอยูบนฐานของชาติพันธุ ศาสนา เพศสภาพ

และชนชั้น การแบงแยกท่ีถูกสรางบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ความเขาใจเก่ียวกับการกีดกันความแตกแยก และ
การตัดขาดทางสังคม อํานาจ การตอตาน สัญลักษณ และมายาคติในการแขงขันและตอสูทางการเมือง การ
ประยุกตใชการเมืองเชิงวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาสังคมอยางสรางสรรค 

 
Theories and concepts related to cultural politics based on ethnics, religion, gender 

and social class; culture-based discrimination, understanding of social exclusion, 
fragmentation, and society disconnection; power, resistance, symbol, and myth in political 
competition and struggle; application of cultural politics for creatively social development.   

 
กย 7905 ภาวะผูนําและการจัดการความเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 

PS 7905 LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT 

 

ศึกษาพัฒนาการแนวคิดภาวะผูนํา แนวทางการศึกษาภาวะผูนําท่ีสําคัญ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิง
คุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ ทฤษฎีภาวะผูนํารวมสมัย การ
อบรมและพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือการจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการและ
บทบาทของผูนําในการจัดการความเปลี่ยนแปลงองคการและสังคม 

 
Examine development of leadership concepts, major approaches to study leadership 

concepts, trait theories, behavioral theories, contingency theories, contemporary theories, 
leadership training and development in area of change management, integrative approach in 
change management, and roles of leaders in various stages of change management for 
organization and society. 
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กย 7906 สัมมนากรณีศึกษาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 3(3-0-6) 

PS 7906 SEMINAR IN CASES STUDY OF POLITICS AND DEVELOPMENT STRATEGY 

 

การศึกษา วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา โดยผาน
กรณีศึกษาท่ีสําคัญ การวิเคราะหการเมืองในมิติอุดมการณและจริยธรรมทางการเมือง การศึกษา วิเคราะห 
ความหมาย ประวัติศาสตรและแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและความสัมพันธระหวางการเมืองและการพัฒนา 
รวมถึง การมีปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาประเทศ  

 
 Studying, analyzing and exchanging ideas about politics and development strategy 

through cases study; Political analysis emphasizing on political ideologies and ethics; Studying 
and analyzing definitions, history, concepts and theories of development, and the relationship 
between politics and development, including interactions among stakeholders involved in the 
country’s development. 

 
กย 7907 พรรคการเมืองและการเลือกตั้งรวมสมัย 3(3-0-6) 

PS 7907 CONTEMPORARY POLITICAL PARTIES AND ELECTIONS 

 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพรรคการเมือง บทบาทของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กําเนิดและ
พัฒนาการของพรรคการเมืองไทย ระบบพรรคการเมืองและการเปลี่ยนแปลง การจัดองคการของพรรค
การเมือง  ความสัมพันธระหวางรัฐ และกฎหมายกับพรรคการเมือง พรรคการเมืองกับโครงสรางสังคมและการ
เคลื่อนไหวทางสังคม ระบบการเลือกตั้ง พัฒนาการการเลือกตั้งไทย การณรงคการหาเสียงเลือกตั้ง การทุจริต
เลือกตั้ง บทบาทคณะกรรมการการเลือกตั้งและภาคประชาสังคมในการเลือกตั้ง 

 
  Concepts and theories of political party, roles of political party in democracy, 
origin and development of Thai political party, political party system and change, political 
party organization, relationships among state, law and political party, political party and social 
structure and social movement, election system, development of general election in 
Thailand, election campaignes and corruptions, roles of election commission and civil society 
in general elections. 

 
กย 7908 การเมืองและความสัมพันธระหวางไทย – จีน 3(3-0-6) 

PS 7908 THAILAND – CHINA RELATIONS AND POLITICS 

 

ความสัมพันธไทย-จีนตั้งแตอดีตจนถึงการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต ความสําเร็จ ปญหา 
อุปสรรคและกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคาและการลงทุน การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สาธารณสุขอนามัย ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย ระบบการบริหารของจีน อิทธิพลของการเมือง
ท่ีมีผลตอความสัมพันธไทย-จีน    
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 Thailand – China Relations from the past to the Establishment of Diplomatic Relations; 
achievements, problems, and mechanisms for cooperation in economics, trade, investment, 
politics, education, science, technology and healthcare; overseas Chinese in Thailand; China's 
administrative system; the influence of politics on Thailand-China relations. 

 
กย 7909 การจัดการปกครองสาธารณะรวมสมัย 3(3-0-6) 

PS 7909 CONTEMPORARY PUBLIC GOVERNANCE 

 
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะ, การบริหารสาธารณะ, การจัดการสาธารณะ

แนวใหม, การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม, การจัดการปกครองแบบเครือขาย, ความสําคัญของความ
ไววางใจและการมีสวนรวมในการจัดการปกครองสาธารณะ และผลกระทบของการจัดการปกครองสาธารณะท่ี
มีตอประสิทธิผล 

 
Examine development of public governance concepts, public administration, new 

public management, new public governance, network governance, importance of trust and 
participation in public governance, and impact of public governance on effectiveness. 

 
กย 7910 โลกาภิวัตน รัฐ และประชาสังคม 3(3-0-6) 

PS 7910 GLOBALIZATION, STATE AND CIVIL SOCIETY 

 
แนวคิดทฤษฎีวาดวยรัฐ พัฒนาการทางประวัติศาสตรของรัฐ รูปแบบและเนื้อหาของรัฐในประเทศ

พัฒนาแลว กําลังพัฒนา และดอยพัฒนา แนวคิดวาดวยโลกาภิวัตน การเมืองของโลกาภิวัตน  อิทธิพลของโลกา
ภิวัตนท่ีมีตอรัฐและชุมชนทองถ่ิน แนวคิดทฤษฎีวาดวยประชาสังคม บทบาทของประชาสังคมตอโลกาภิวัตน 
และการพัฒนาประชาธิปไตย  

Concepts and theories of state; historical development of the state; forms and contents 
of the state in developed, developing and underdeveloped countries; concepts of 
globalization; globalization politics; influence of globalization on states and local communities; 
concepts and theories of civil society; roles of civil society in globalization and democratic 
development. 

 
กย 7911 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น 3(3-0-6) 

PS 7911 LOCAL ECONOMICS AND SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY 

 
แนวคิด หลักการ และขอบเขตของการวางแผนยุทธศาสตรเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ภายใตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ท้ังกระบวนการกําหนด การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และ
การประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และหนวยการปกครองสวนทองถ่ินตลอดจนการประยุกตใชหลักแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน 
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Concepts, principles, and scope of strategic planning for local development under the 
current situational problems and social changing, including formulation, implementation and 
evaluation of local development strategy; relationship between strategic planning in central, 
provincial, and local government units.  Applying concept of Sufficiency Economy to local 
economy and social development. 

 
กย 8000 การศึกษาตามแนวแนะ 3(0-0-12) 

PS 8000 DIRECTED STUDIES 

 
การคนควาเอกสารหรือจัดทําโครงการศึกษาในหัวขอท่ีสนใจ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  

แลวนํามาจัดทําเปนรายงานทางวิชาการ 
 
A document- based study or project operation on an interested topic guided by a 

designated supervisor which leads to producing an academic report. 
 

กย 9000 การคนควาอิสระ       3(0-0-12) 

PS 9000 INDEPENDENT STUDY  

 
การศึกษาคนควาและวิจัยดวยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเก่ียวกับสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร

การพัฒนา 
 
Independent study and research on Politics and Development Strategy. 
 
กย 9004 วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต

PS 9004 THESIS 

 
การศึกษาคนควาและวิจัยดวยตนเองในหัวขอใดหัวขอหนึ่งเก่ียวกับสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร

การพัฒนา ตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
 
Self-study and research on Politics and Development Strategy after the thesis topic has 

been approved by the committee 
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15. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

 15.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

พ.ศ. 

นายสุรสิทธ์ิ วชิรขจร xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย Ph.D. (Political Science) The University of 
Oklahoma (U.S.A.) 

2531 

   Master of Public 
Administration 

American 
International 
College (U.S.A.) 

2526 

   รัฐศาสตรบัณฑิต 
(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (ไทย) 

2522 

นายพิชาย  
รัตนดลิก ณ ภเูก็ต 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Politics)   James Cook 
University 
(Australia) 

2542 

   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ 
(พัฒนาสังคม)  
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2533 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย ) 

2529 

นายสมศักดิ์  
สามัคคีธรรม 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย (Ph.D.) Politics  James Cook 
University  
(Australia)  

2544  

   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)  

มหาวิทยาลยัธรรม  
ศาสตร (ไทย)  

2531  

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา)  

มหาวิทยาลยัเชียง 
ใหม (ไทย)  

2526  

 
 15.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

พ.ศ. 

นางสาวดุจเดือน  
พันธุมนาวิน 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Education) University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2544 

   Master of Arts (Education) University of 
Minnesota (U.S.A.) 

2541 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) มหาวิทยาลยัศร ี
นครนิทรวิโรฒ(ไทย) 

2538 

นายอาแว มะแส xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Social Sciences) 
 

The University of 
Bath (U.K.) 

2540 

   Master of Agricultural Science 
(Rural Development 
Administration & Management) 

The University of 
Queensland 
(Australia) 

2533 



 25 

ชื่อ-สกลุ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

พ.ศ. 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัสงขลา
นครินทร(ไทย) 

2526 

นายหลี่ เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2555 

   Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 

   Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 

นางสาวสุพรรณ ี
              ไชยอําพร 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Community 
Development) 

The University of 
Philippines at Los 
Banos (Philippines) 

2529 

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (ไทย) 

2521 

   ครุศาสตรบัณฑติ (เคมี) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (ไทย) 

2519 

นางสาวรติพร  ถึงฝง xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2552 

   สังคมศาสตรมหาบัณฑิต(วิจัย
ประชากรและสังคม) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ไทย) 

2541 

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ไทย) 

2537 

นายสมศักดิ์  
          สามัคคีธรรม 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Politics) James Cook 
University 
(Australia) 

2544 

   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลยัธรรม 
ศาสตร (ไทย) 

2531 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ไทย) 

2526 

นายสุรสิทธ์ิ วชิรขจร xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย (Ph.D.) Political Science The University of 
Oklahoma (U.S.A.) 

2531 

   Master of Public 
Administration 

American 
International 
College (U.S.A.) 

2526 

   รัฐศาสตรบัณฑิต (การ
ปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (ไทย) 

2522 

นายพิชาย  
    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย (Ph.D.) Politics   James Cook 
University 
(Australia) 

2542 

   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ 
(พัฒนาสังคม) 
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2533 
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ชื่อ-สกลุ เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

พ.ศ. 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
(ไทย) 
 

2529 

นายสุวิชา เปาอารยี xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2544 

   Master of Arts (Politics) University of 
Wollongong 
(Australia) 

2536 

   ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง (ไทย) 

2533 

นางดวงเดือน  
          พันธุมนาวิน 

xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย Ph.D. (Social Psychology) University of 
Maryland (U.S.A.) 

2516 

   Master of Arts  
(Social Psychology) 

University of 
Illinois (U.S.A.) 

2509 

   Bachelor of Arts 
(Psychology) 

University of 
California (U.S.A.)  

2507 

นายพงษเทพ  
          จันทสุวรรณ 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2554 

   พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ 
ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร(ไทย) 

2534 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง (ไทย) 

2528 

นางสาวพัชรินรุจา      
       จันทโรนานนท 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย LL.D. (International Politics) Peking University 
(China) 

2559 

   Master of Laws 
(International Politics) 

Peking University 
(China) 

2554 

   อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั (ไทย ) 

2552 

 
16. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

 16.1 คําอธิบายโดยยอ 

 หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก (แบบ ก 2) ทําวิทยานิพนธ  และนักศึกษาท่ีเลือก
เรียนแผน ข เรียนวิชาการคนควาอิสระ  เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาการวิจัยตามประเด็นท่ีสนใจโดยภายใตการ
แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

16.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะท้ัง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ สามารถศึกษา วิจัย 
วิเคราะห สังเคราะห และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการได 
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16.3 ชวงเวลา 

นักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองศึกษาเต็มเวลา ในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 

2 ตั้งแตปการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาตองศึกษาวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และสําเร็จการศึกษาภายในเวลาไมเกิน 
5 ป นับจากวันเปดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

นักศึกษาท่ีเรียนการคนควาอิสระ นักศึกษาจะตองศึกษาเต็มเวลา และเม่ือศึกษาในชั้นปท่ี 2 ภาค

การศึกษาท่ี 2 นักศึกษาตองศึกษาวิชาการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต และสําเร็จการศึกษาภายในเวลาไมเกิน 5 
ป นับจากวันเปดภาคการศึกษาภาคแรกท่ีนักศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

16.4 จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ   จํานวน  12 หนวยกิต 
การคนควาอิสระ จํานวน   3 หนวยกิต 
 

16.5 การเตรียมการ 

      16.5.1 วิทยานิพนธ 

-  กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต เพ่ือใหนักศึกษามีหัวขอใน 
การทําวิทยานิพนธ   

-  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับสถาบันฯ วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

-  อาจารยท่ีปรึกษากําหนดเวลาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ  และจัดทําบันทึกการให
คําปรึกษา    

-  คณะฯกําหนดใหนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เปนระยะๆ 

-  อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนบทความ การนําเสนอผลงานและ/หรือ
การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ 

-  มีหนวยงานใหคําแนะนํา  ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ 
16.5.2 วิชาการคนควาอิสระ 

- จัดอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการคนควาอิสระเพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
- อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการในการคนควา วิจัย และ

ประเมินผล 
- นักศึกษานําเสนอผลงานการคนควาอิสระ 

16.6 กระบวนการประเมินผล 

16.6.1 วิทยานิพนธ 

- สอบหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ 
- มีการประเมินผลความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
- มีการสอบปองกันวิทยานิพนธ 
- สอบปองกันวิทยานิพนธโดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการสอบ 
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีสอบบน Website ของสถาบันเพ่ือใหบุคคลภายนอกเขารวม

ฟงการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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- ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ 
- ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ 
- ตรวจสอบการตีพิมพหรือการไดรับการตอบรับใหตีพิมพ ในวารสารหรือเอกสารทาง

วิชาการท่ีมีคณะกรรมการประเมิน ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ โดยจะมีการ
แสดงหลักฐานการนําเสนอ/การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ  

 

17. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes) มีความสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน ดังนี ้

มาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ELO 2 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรับผิดชอบตอสังคม 

2. ความรู ELO 1 อธิบายทฤษฎีการเมือง  การพัฒนาทางการเมือง และ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ELO 4 วิเคราะหการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับจุลภาค
และมหภาค 

3. ทักษะทางปญญา ELO 5 เลือกใชระเบียบวิธีวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นทาง การเมือง
และยุทธศาสตรการพัฒนา 

ELO 6 เลือกใชแนวคิด ทฤษฎี และยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยาง
เหมาะสม 

ELO 7 ใหขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการเมืองและสังคมใน
ระดับจุลภาคและมหภาค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ELO 2 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความรับผิดชอบตอสังคม 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO 3 ประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะหทางสถิติหรือการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพในการศึกษาประเด็นทางการเมืองและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ไดแก 

ELO 1 อธิบายทฤษฎีการเมือง  การพัฒนาทางการเมือง และยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 2 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 
ELO 3 ประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะหทางสถิติหรือการวิเคราะหเชิงคุณภาพในการศึกษา

ประเด็นทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  
ELO 4 วิเคราะหการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับจุลภาคและมหภาค 
ELO 5 เลือกใชระเบียบวิธีวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นทาง การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 6 เลือกใชแนวคิด ทฤษฎ ีและยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางเหมาะสม 
ELO 7 ใหขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาการเมืองและสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ความรู 

3.  

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ELO2 ELO1 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO2 ELO3 

สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑติศึกษา         

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา         

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ         

ภส 4011 การซอมเสรมิการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาํหรบับัณฑิตศึกษ*         

ภส 4012 การซอมเสรมิการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ         

กย 6001  ทฤษฎีการเมืองรวมสมยั          

กย 6002 การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย         

กย 6003  ยุทธศาสตรการเมือง การบริหารและการพัฒนา          

กย 6004  จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล         

กย 6005  การวิจัยเชิงปริมาณ          
กย 6006  การวิจัยเชิงคุณภาพ          
กย 7101  การกระจายอํานาจและการจัดการปกครองทองถ่ิน          

กย 7102  โครงสรางอํานาจและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน         

กย 7103  การเมืองทองถ่ินกับการจัดการสิ่งแวดลอมและภยัพิบัต ิ         
กย 7201 การเมืองโลกและการพัฒนาระหวางประเทศ          

กย 7202  
 

การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ความรู 

3.  

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ELO2 ELO1 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO2 ELO3 

กย 7203  การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียใตและตะวันออกกลาง          

กย 7901  ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสรางอํานาจประชาชน          

กย 7902  การมีสวนรวมสาธารณะและการจดัการความขัดแยง          

กย 7903  เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา          

กย 7904  การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนา          

กย 7905  ภาวะผูนําและการจัดการความเปลี่ยนแปลง         

กย 7906  สัมมนากรณศีึกษาการเมืองและยทุธศาสตรการพัฒนา            

กย 7907 พรรคการเมืองและการเลือกตั้งรวมสมัย         

กย 7908 การเมืองและความสัมพันธระหวางไทย – จีน         

กย 7909  การจัดการปกครองสาธารณะรวมสมัย          

กย 7910  โลกาภิวัตน รัฐ และประชาสังคม          

กย 7911 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ิน          

กย 8000 การศึกษาตามแนวแนะ          

กย 9004  วิทยานิพนธ           

กย 9000  การคนควาอิสระ           

หมายเหตุ:  รายวิชา สพ 4000 พ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา  ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
ภส 4011 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษ และ ภส 4012 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการวิชา เปนวิชาเสริม
พ้ืนฐาน ซึ่งไมมีการนับหนวยกิต  ขอกําหนดและการยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับบัณฑิตศึกษาของสถาบันฯ และพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให
เปนไปตามเง่ือนไขของสถาบัน 
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18. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา 
ดังนี้ 

ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การทําแบบฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบ การฝก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด ผลการสอบวิทยานิพนธและ
วิชาการคนควาอิสระ ผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงไดดังตอไปนี้ 
 

A = 4.0 หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม) 
A- = 3.7 หมายถึง Very good (ดีมาก) 
B+ = 3.3 หมายถึง Good (ดี) 
B = 3.0 หมายถึง Fairly good (ดีพอใช) 
B- = 2.7 หมายถึง Almost good (เกือบดี) 
C+ = 2.3 หมายถึง Fair (พอใช) 
C = 2.0 หมายถึง Almost fair (เกือบพอใช) 
C- = 1.7 หมายถึง Poor (ไมพอใช) 
D = 1.0 หมายถึง Very poor (ใชไมได) 
F = 0 หมายถึง Failure (ตก) 
W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน) 
I   หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไมสมบูรณ) 
S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ) 
U   หมายถึง Unsatisfactory (ไมพอใจ) 
AU   หมายถึง Audit (รวมฟง) 
P   หมายถึง Pass (ผาน) 
IP   หมายถึง In progress (อยูระหวางดําเนินการ) 
T   หมายถึง Terminate (ใหยุติ) 
TR   หมายถึง Transfer, work with which there is no 

comparable grade (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
 

19. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา มีกระบวนการ
ทวนสอบ โดยสถาบันดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและรายงานผูบริหาร 
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และ
การทวนสอบในระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังระดับคณะและระดับสถาบัน ดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานหลักสูตร 

2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา มีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ไดแก 
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(1) การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยการประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน และสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรและเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปดโอกาส
ใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

(3) การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมิน
หลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

20. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใชเกณฑสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วาดวยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558  


