
 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา (Master of Arts Program in Politics and Development 
Strategy) ของคณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ดําเนินการเปดการเรียนการสอนตั้งแต พ.ศ. 2555 ปจจุบันมี
นักศึกษา จํานวน 6 รุน  

ขอมูลท่ัวไป:  
ชื่อปริญญา :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 
      Master of Arts (Politics and Development Strategy) 
ชื่อยอ       :  ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 
      M.A. (Politics and Development Strategy) 

 หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ไดรับการรับรองคุณวุฒิสาขา “รัฐศาสตร”  

จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ สํานักงาน ก.พ.  
เลขท่ีรับรอง นร 1004.3/447 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2557 

*สามารถนําไปปรับวุฒิในการเลื่อนตําแหนงได 

วิชาเอก:    1. สาขาวิชาเอกการเมืองทองถ่ินและยุทธศาสตรการบริหาร 
  2. สาขาวิชาเอกการเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา 

 อาจารยผูสอน 
 รศ.ดร.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Ph.D. (Politics) 
 รศ.ดร.สุรสิทธ์ิ  วชิรขจร Ph.D. (Political Science)
 รศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม Ph.D. (Politics) 
 ผศ.ดร.อาแว  มะแส Ph.D. (Social Sciences)  
 ผศ.ดร.สุวิชา  เปาอารีย Ph.D. (Development  
           Administration) 
 อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท LL.D. (International Politics) 
 และอาจารยคณะพัฒนาสังคมฯ 

แผนการศึกษา  
- แผน ก 2  ศึกษารายวิชา 27 หนวยกิต และจัดทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
- แผน ข     ศึกษารายวิชา 36 หนวยกิต และจัดทําการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต 

 

คาใชจายตลอดหลักสูตร 
ภาคปกติ*: 1. คาบํารุงสถาบัน (4,000 x 3 ภาค) 12,000 บาท 
 2. คาบํารุงสถาบันภาคฤดูรอน (1 ภาค) 2,000   บาท 
 3. คาเทคโนโลยี (3 ภาค)  2,100   บาท 
 4. คาใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ (3 ภาค) 1,800   บาท 
 5. คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร  10,000 บาท 
 6. คาหนวยกิต (1,500 x 39 หนวยกิต) 58,500 บาท 

    รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร  86,400 บาท* 
ภาคพิเศษ กทม. 1. คาบํารุงสถาบัน (4,000 x 4 ภาค) 16,000 บาท 
 2. คาบํารุงสถาบันภาคฤดูรอน (1 ภาค) 2,000   บาท 
 3. คาเทคโนโลยี   2,800   บาท 
 4. คาใชทรัพยากรสารสนเทศ  2,400   บาท 
 5. คากิจกรรมพิเศษตลอดหลักสูตร  10,000 บาท 
 6. คาหนวยกิต (2,500 x 39 หนวยกิต) 97,500 บาท 
    (รวมเอกสารตํารา)   
    รวมคาใชจายตลอดหลักสูตร  130,700 บาท* 
*แบงจายเปนรายภาค (ภาคปกติมีทุนการศึกษาประเภทท่ี 1, 2 และ 3) 

 

 โครงสรางหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แผน ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 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 
*สามารถเลือกวิชาเอกได ดังนี้ 1) ไมระบุสาขา  2) เลือก 1 สาขา  3) เลือก 2 สาขา 

รายวิชาท่ีเปดสอน 
วิชาหลัก 

 ทฤษฎีการเมืองรวมสมัย 
 การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย  
 ยุทธศาสตรการเมือง การบริหารและการพัฒนา 
 จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล 
 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เอกการเมืองทองถ่ินและยุทธศาสตรการบริหาร 
 การกระจายอํานาจและการจัดการปกครองทองถ่ิน 
 โครงสรางอํานาจและยุทธศาสตรการบริหารทองถ่ิน 
 การเมืองทองถ่ินกับการจัดการส่ิงแวดลอมและภัยพิบัติ 

เอกการเมืองระหวางประเทศกับการพัฒนา 
 การเมืองโลกและการพัฒนาระหวางประเทศ  
 การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนาในเอเชียใตและตะวันออกกลาง 

  
ตัวอยางวิชาเลือก เชน 

 สัมมนากรณีศึกษาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  
 พรรคการเมืองและการเลือกต้ังรวมสมัย 
 การเมืองและความสัมพันธระหวางไทย – จีน 
 ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสรางอํานาจประชาชน 
 การมีสวนรวมสาธารณะและการจัดการความขัดแยง 
 เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา 

 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 
 บุคลากรในหนวยงานราชการและสถานประกอบการท่ีมีการใช

ความรูดานรัฐศาสตร ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 
(เชน ปลัด ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการในกระทรวง 
เจาหนาท่ีในหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน เปนตน) 

 นักบริหารดานรัฐศาสตร ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน  
 อาจารยและนักวิชาการดานการรัฐศาสตรและดานอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวของในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 นักการเมืองและขาราชการการเมือง   
 อาชีพอิสระอ่ืน ๆ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม    02-7273101, 02-7273099  facebook.com/socdev.nida   www.ssde.nida.ac.th  


