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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

คณะ   พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
Doctor of Philosophy Program in Politics and Development Strategy 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา) 
Doctor of Philosophy (Politics and Development Strategy) 

ข่ือยอ   ปร.ด. (การเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา)  
     Ph.D. (Politics and Development Strategy) 

 

3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะหลักสูตร 

- ไมมี - 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1 (1.1) 48 หนวยกิต เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยนักศึกษาตองทํา
วิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต และอาจจะมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได ตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมนับจํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรแบบ 2 (2.1) 60 หนวยกิต เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและการศึกษารายวิชา
เพ่ิมเติม โดยนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 
หนวยกิต 
 

5. รูปแผนของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   หลักสูตรปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2 ภาษาท่ีใช  ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับนักศึกษา รับท้ังนักศึกษาไทยและ/หรือ นักศึกษาตางชาติ   



5.4ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และมีความรวมมือ

ทางดานวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561 
จะเริ่มเปดการสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2561 (มกราคม 2562) 

คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561  
เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561  
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ปการศึกษา 2562   
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา 

1. นักบริหารดานรัฐศาสตรท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง สามารถศึกษาวิเคราะหประเด็นตางทางการเมือง
และยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง และสามารถนําทักษะและความรูเพ่ือการบริหาร
องคการภาครัฐและองคการเอกชน 

2. อาจารย นักวิจัยและนักวิชาการดานการรัฐศาสตรและดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

3. บุคลากรในหนวยงานราชการและสถานประกอบการท่ีมีการใชความรูดานรัฐศาสตร สามารถศึกษา
วิเคราะหวิธีการทํางานของรัฐบาล และผลกระทบตอสังคมจากการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับนโยบายของรัฐบาล 
ท้ังในองคการภาครัฐและองคการเอกชน 

4. นักการเมืองและขาราชการการเมือง 
5. อาชีพอิสระอ่ืน ๆ  
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9. ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

นายสุรสิทธิ์  
วชิรขจร 

xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย Ph.D. (Political 
Science) 

University of 
Oklahoma 
(U.S.A.) 

2531 

   Master of Public 
Administration 

American 
International 
College (U.S.A.) 

2526 

   รัฐศาสตรบัณฑิต 
(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(ไทย) 

2522 

นายพิชาย  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

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

2542 

   พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2533 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย ) 

2529 

นายสมศักดิ์  
สามัคคีธรรม 

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

2544  

   สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)  

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ไทย)  

2531  

   วิทยาศาสตร
บัณฑิต (สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา)  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (ไทย)  

2526  

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
เลขท่ี 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 มุงสรางนักวิชาการ และบุคลากรทางดานการเมือง การบริหารปกครอง และยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมี
ภูมิปญญาในการเขาใจปฏิสัมพันธระหวางการเมือง อํานาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอยางเปนระบบท่ี
สามารถรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน มุงเนนใหดุษฎีบัณฑิตมีความกลาหาญทางจริยธรรม มี
วิสัยทัศนและความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล และสรางองคความรู
ใหมดานการเมือง การบริหารปกครอง และยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.2.1 ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถสูง ในการคิด วิเคราะหและ
สรางสรรคงานวิชาการดานการเมือง การบริหารปกครอง และยุทธศาสตรการพัฒนา  

1.2.2 ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีภาวะผูนํา จริยธรรม และคุณธรรม   เพ่ือการเสริมสรางและเก้ือหนุนตอการ
พัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม  

1.2.3 สรางหรือพัฒนาองคความรูดานการเมือง การบริหารปกครอง และยุทธศาสตรการพัฒนา อยาง
สมเหตุ  สมผล และสมจริง เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมและการเมือง 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนาเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐานตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร สกอ. และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

-พัฒนาหลักสูตร โดยบูรณาการองค
ความรูระดับชาติและระดับนานาชาติ 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ และสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม และ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

- สงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนา
องคความรูและการวิจัยท่ีประยุกตศาสตร
การบริหารกับองคความรูดานรัฐศาสตร 
การเมือง การกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร และการบริหารการพัฒนา 
- สงเสริมการทําวิจัยกรณีศึกษา 

- จํานวนเงินวิจัยตออาจารย
ประจํา 
- จํานวนโครงการวิจัยในแตละ
ป 
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต 

- พัฒนาอาจารยใหมีความรูดานการ
เรียนการสอน การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

- สงเสริมการตีพิมพผลงานวิจยัท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
- สงเสริมการจัดประชุมวชิาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
- สงเสริมใหอาจารยไปนาํเสนอผลงาน
วิชาการในตางประเทศ 
- จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงในการทําวิจัย
และการเรียนการสอน 

- จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับ
การตีพิมพ 
- จํานวนการจัดการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- จํานวนอาจารยท่ีไปเสนอ
ผลงานวิชาการในตางประเทศ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

เปนการศึกษาระบบทวิภาค ในปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาค
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจะเปดการศึกษาภาคฤดูรอนเพ่ิมเติมในแตละปโดย
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงไดกับภาคการศึกษาภาคปกติ 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

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

 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในหรือตางประเทศ ท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) หรือองคการท่ีมีมาตรฐานใหการรับรองหรือมีวิทยฐานะท่ีสภาสถาบันอนุมัติใหเขาเปนนักศึกษา 

2.2.2 มีความรูภาษาอังกฤษในระดับดีและความรูคอมพิวเตอรในระดับใชได โดยตองเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
ท้ังนี้ ผูท่ีมีความรูต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด จะตองปรับปรุงมาตรฐานความรูของตนเองใหไดตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนด มิฉะนั้น ถือวาขาดคุณสมบัติ 

สําหรับความรูภาษาอังกฤษ ผูสมัครตองมีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
2.2.3 สําหรับหลักสูตรแบบ 1 (1.1) ตองมีประสบการณในการทําวิจัยดวยตนเองท่ีนอกเหนือจาก

วิทยานิพนธระดับปริญญาโท อยางนอย 1 เรื่องหรือรวมทําวิจัยกับผู อ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยท่ีเปน
วิทยานิพนธระดับปริญญาโท อยางนอย 2 เรื่อง 

2.2.4 ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน ในการสอบขอเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ 
 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

 - ไมมี - 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาตามขอ 2.3 

 - ไมมี – 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

ประเภทของนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

นักศึกษาใหม 7 10 10 10 10 
ผูสําเร็จการศึกษา - - - 5 7 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใชงบประมาณแผนดินและงบรายไดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
2.7 ระบบการจัดการศึกษา 

     แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบสื่อทางไกลผานอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

 หลักเกณฑการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวา
ดวยการศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา แบงแผนการศึกษา
ออกเปน 2 แบบ คือ แบบ 1 (1.1) และแบบ 2 (2.1) โดยมีรายละเอียดจํานวนหนวยกิตในแตละแผนการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
  แบบ 1 (1.1) เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัย โดยนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 

48 หนวยกิต และอาจจะมีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได ตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไมนับจํานวนหนวยกิต 
  แบบ 2 (2.1) เปนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยและการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาตอง

ทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต และตองศึกษารายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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 3.1.2 โครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร 
 

หมวดวิชา แบบ 1 (1.1) แบบ 2 (2.1) 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 2 วิชา ไมนับหนวยกิต 2 วิชา ไมนับหนวยกิต 
2. หมวดวิชาหลัก อาจใหมีการเรียนเพ่ิมเติมโดยไมนับ

หนวยกิตก็ได 
9 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 9 หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
5. สอบวัดคุณสมบัติ ตองสอบใหผานภายใน 2 ป 

นับจากวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 
หรือ กรณีนักศึกษาตองเรียน

รายวิชาเพ่ิม ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ตองสอบใหผานภายใน 2 ป 
หลังจากเรียนรายวิชาครบ 

6. วิทยานิพนธ 
(จัดทําเปนภาษาอังกฤษ) 

48 หนวยกิต 36 หนวยกิต 

รวม 48 หนวยกิต 60 หนวยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา 

 

ก. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน * (ไมนับหนวยกิต) 

เปนวิชาท่ีตองเรียนโดยไมนับหนวยกิต และไมนําผลการศึกษามาคํานวณแตมเฉลี่ย นักศึกษา
จะตองเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  หนวยกิต 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 3 (3-0-6) 
LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills 

Development 
 

ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3-0-6) 
LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate 

Studies 
 

ภส 6001 การซอมเสริมการอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับ
บัณฑิตศึกษา 

3 (3-0-6) 

LC 6001 Remedical Advanced Reading and Writing in English for 
Graduate Studies 

 

หมายเหตุ  * การเรียนการสอนมุงเนนการพัฒนาทักษะในการเขียนบทความทางวิชาการ เปนภาษาอังกฤษ   

โดยเง่ือนไขในการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามประกาศของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  
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ข. หมวดวิชาหลัก เปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1)  มี 3 วิชา 9 หนวยกิต

ไดแก 
  หนวยกิต 

กย 8001 
PS 8001 

ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
Theory and Discourse in Politics and Development 
Strategy 

3 (3-0-6 
 

   
กย 8002 
PS 8002 

ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง 
Political Philosophy, Ethics and Thoughts 

3 (3-0-6) 

   
กย 8003 
PS 8003 

รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา 
State, Democracy, Civil Society and Development 

3 (3-0-6) 

 

ค. หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย เปนวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาหลักสูตรแบบ 2 (2.1) มี 3 วิชา  

9 หนวยกิต ไดแก 
  หนวยกิต 

กย 8101 
PS 8101 

ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง 
Philosophy and Methodology for Political Study 

3 (3-0-6) 

   

กย 8102 
PS 8102 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
Quantitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

   
กย 8103 
PS 8103 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

 

ง. หมวดวิชาเลือก เปนวิชาท่ีกําหนดใหนักศึกษาแบบ2 (2.1) ตองเลือกเรียน จํานวนอยาง

นอย 2 วิชา  6 หนวยกิต  โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 
  หนวยกิต 

กย 8201 
PS 8201 

การเมืองเปรียบเทียบรวมสมัย 
Contemporary Comparative Politics 

3 (3-0-6) 

   
กย 8202 
PS 8202 

โลกาภิวัตนกับยุทธศาสตรการพัฒนา 
Globalization and Development Strategy 

3 (3-0-6) 

   
กย 8203 
PS 8203 

สัมมนาปญหาการเมืองรวมสมัย 
Seminar on Contemporary Political Issues 

3 (3-0-6) 
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กย 8204 
PS 8204 

การจัดการการปกครองสาธารณะ 
Public Governance 

3 (3-0-6) 

   
กย 8205 
PS 8205 

ยุทธศาสตรทางการเมืองและการพัฒนา 
Political Strategies and Development 

3 (3-0-6) 

   
กย 8206 
PS 8206 

สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย 
Seminar on Democracy and Political Development in 
Thailand 

3 (3-0-6) 

   
กย 8207 
PS 8207 

ภาวะผูนํา วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง 
Political Leadership, Culture and Behavior 

3 (3-0-6) 

   
กย 8208 
PS 8208 

สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
Political institutions and Elections 

3 (3-0-6) 

   
กย 8209 
PS 8209 

สัมมนาการเมือง ธุรกิจ และการพัฒนา 
Seminar on Politics, Business and Development 

3 (3-0-6) 

   
กย 8210 
PS 8210 

ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา 
Social Movement and Grassroots Politics in Development 

3 (3-0-6) 

   
กย 8211 
PS 8211 

การเมือง การพัฒนา และการจัดการสิ่งแวดลอม 
Politics, Development and Environmental Governance 

3 (3-0-6) 

   
กย 8212 
 
PS 8212 

สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรง
ทางการเมือง 
Seminar on Change Management, Political Crisis and 
Violence 

3 (3-0-6) 

   
กย 8213 
PS 8213 

สัมมนาความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาติพันธุกับการพัฒนา 
Seminar on Multicultural and Ethnic Diversity and 
Development 

3 (3-0-6) 

   
กย 8214 
PS 8214 

สัมมนาการเมือง การกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  
Seminar on Politics, Policy Formulation, and 
Development Strategy 

 

   

9 
 



   
กย 8215 
PS 8215 

การศึกษาตามแนวแนะ 
Directed  Studies 

3 (3-0-6) 

   
 

หมายเหตุ : การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

 
จ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

เปนหมวดวิชาท่ีนักศึกษาตองทําวิจัยเพ่ือเปนวิทยานิพนธ โดยผูท่ีศึกษาในแผนการศึกษา 
แบบ 1 (1.1) ตองทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต และผู ท่ีศึกษาในแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) ตองทํา
วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต ดังตอไปนี้ 

  หนวยกิต 

กย 9900 
PS 9900 

วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1)) 
Dissertation (Track 1 (1.1)) 
 

48 หนวยกิต 

กย 9901 
PS 9901 

วิทยานิพนธ (แบบ 2 (2.1)) 
Dissertation (Track 2 (2.1)) 

36 หนวยกิต 

 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 

(1) แผนการศึกษา แบบ 1 (1.1) 

  นักศึกษาท่ีเรียนในแผนการศึกษาแบบ 1 (1.1) ตองสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 
Examination) ใหผานภายใน 2 ป นับจากวันลงทะเบียนเปนนักศึกษา และสามารถเริ่มพัฒนาโครงราง
วิทยานิพนธ (Dissertation Proposal) ไดทันที 
 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

ภส 6000 
LC 6000 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา 
Advanced Reading and Writing in English for Graduate 
Studies 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต 

กย 9900 
PS 9900 

วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1)) 
Dissertation (Track 1(1.1)) 

6 หนวยกิต 

 
 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 – ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ภส 4003 
LC 4003 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 
Advanced Integrated English Language Skills 
Development  

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต 
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กย 9900 
PS 9900 

วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1)) 
Dissertation (Track 1(1.1)) 

42 หนวยกิต 

 

(2) แผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

ภส 6000 
LC 6000 

การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา 
Advanced Reading and Writing in English for Graduate 
Studies 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

กย 8001 
PS 8001 

ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
Theory and Discourse in Politics and Development 
Strategy 

3 (3-0-6) 

กย 8101 
PS 8101 

ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง 
Philosophy and Methodology for Political Study 

3 (3-0-6) 

 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

ภส 4003 
LC 4003 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง 
Advanced Integrated English Language Skills Development 

3 (3-0-6) 
(ไมนับหนวยกิต) 

กย 8002 
PS 8002 

ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง
Seminar on Political Thoughts  and Philosophy 

3 (3-0-6) 

กย 8102 
PS 8102 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
Quantitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 

กย 82xx 
PS 82xx 

วิชาเลือก 
Elective course 

3 (3-0-6) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

กย 82xx 
PS 82xx 

วิชาเลือก 
Elective course 

3 (3-0-6) 

กย 8103 
PS 8103 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research Methodology 

3 (3-0-6) 

กย 8003 
PS 8003 

รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา 
State, Democratic, Civil Society and Development 

3 (3-0-6) 

  
สอบคุณสมบัติ 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

กย 9901 
PS 9901 

วิทยานิพนธ (แบบ 2 (2.1)) 
Dissertation (Track 2 (2.1)) 

6 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 – ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3 

กย 9901 
PS 9901 

วิทยานิพนธ (แบบ 2 (2.1))  
Dissertation (Track 2 (2.1)) 

30 หนวยกิต 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 

(1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน* (เปนวิชาท่ีไมนํามานับรวมแตมเฉลี่ย) 

 
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง  3 (3-0-6) 

LC 4003 Advanced Integrated English Language Skills Development 

 

เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน 
สงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอหนาชั้นเปนกลุมยอย การเขียนสรุปเพ่ือจับ
ประเด็นสําคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผูบรรยายอาจมอบหมายงานกลุมตามความเหมาะสม  

 
Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, 

speaking, reading and writing with a particular emphasis on academic writing. Students will also 
work in small groups, practicing paper presentation techniques, precis writing and research 
writing. 

  

ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา  3 (3-0-6) 

LC 6000 Advanced Reading and Writing in English for Graduate Studies 

 
ทบทวนกลวิธีท่ีจําเปนตอการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบดวยความรูทางดาน

โครงสรางประโยค ศัพทท่ัวไปและศัพทเฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรื่องท่ีอาน 
 
Review of essential reading and writing strategies required to read and write academic 

English. Course contents include work on sentence structures, vocabulary and recognition of 
major thought relationships in paragraphs, as well as practice in reading and writing academic 
English. 
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(2) หมวดวิชาหลัก 

 

กย 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8001 Theory and Discourse in Politics and Development Strategy 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมือง
และยุทธศาสตรการพัฒนา สาระสําคัญและองคประกอบของการวิเคราะห รวมท้ังแนวทางในการวิเคราะห 
วาทกรรม โดยเนนความสัมพันธระหวางอํานาจทางการเมืองและการพัฒนาในบริบทของแตละทองถ่ินและ
สังคม วิธีการสําคัญในการวิเคราะหวาทกรรม ท้ังวิธีการท่ีเนนเนื้อหาของการสื่อสาร แนวคิดทฤษฎี และ
หลักฐานเชิงประจักษ วาทกรรมเก่ียวกับประเด็นใหมๆทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา การประยุกตใช
การวิเคราะหวาทกรรมในการวิจัยดานการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
Background and significance of discursive analysis in the study of theory and concept 

related to politics and development strategy; essence and component of the analysis, 
including discursive analysis approaches that focus on relations between political power and 
development in each society and locality; main methods in discursive analysis including 
methods that focus on content of communication, concept and theory, and empirical 
evidence; discourses on current issues related to politics and development strategy; 
application of discursive analysis in research related to politics and development strategy. 

 
กย 8002 ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง  3 (3-0-6) 

PS 8002 Political Philosophy, Ethics and Thoughts 

 

ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมืองเก่ียวกับ  รัฐ  รัฐธรรมนูญนิยมและนิติธรรม  สงคราม 
ท่ีชอบธรรม  พลเมืองและความเปนพลเมือง ประชาธิปไตย  ประชาสังคม ความยุติธรรม  ความเสมอภาค 
เสรีภาพ  อิสรภาพ สิทธิมนุษยชน อํานาจและความชอบธรรม พหุวัฒนธรรม ทุนทางสังคมความรับผิดชอบทาง
สังคม สวัสดิการ และคุณธรรม 

  
Political philosophy, ethics and thoughts; state, constitutionalism and the rule of law, 

just war, citizen and citizenship, democracy, justice, equality, liberty,  autonomy, human right, 
power and legitimacy, multiculturalism, social capital,  social responsibility, welfare and virtue.  

 
กย 8003 รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8003 State, Democracy, Civil Society and Development 

 

แนวคิดและทฤษฎีวาดวยรัฐ ประชาสังคม และประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาสังคม

ภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม องคประกอบและเง่ือนไขของการพัฒนาประชาธิปไตย ความสัมพันธ
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ระหวางรัฐกับประชาสังคมในฐานะเปนภาคีท่ีมีความเสมอภาคกับการพัฒนาแบบมีสวนรวม ความเปนธรรม 

และการกระจายผลประโยชน  

Approaches to and theories of the state, civil society, and democracy; relationship 

between the state and civil society under the regime of liberal democracy; components and 

conditions of democratic development; relationship between the state and civil society as 

equal partnerships influencing on participatory development, justice and distribution. 

 

(3) หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

 
กย 8101 ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง  3 (3-0-6) 

PS 8101 Philosophy and Methodology for Political Study 

 
ปรัชญาสังคมศาสตรในการศึกษาการเมืองประกอบดวย ปรัชญาปฏิฐานนิยม สัจนิยมวิพากษ อรรถ

ปริวรรต ทฤษฎีวิพากษ หลังโครงสรางนิยม และปฏิบัตินิยม และวิธีวิทยาในการศึกษาการเมือง แนวศึกษาเชิง
ปทัสถาน ประวัติศาสตร แนวพฤติกรรมนิยม  แนวการเมืองเปรียบเทียบ  แนวสถาบันนิยมใหม แนววิเคราะห
อํานาจและวาทกรรม  

 
 Philosophy of social science for political study including positivism, critical realism, 

hermeneutics, critical theory, poststructuralism and pragmatism; methodology and approach 
for studying politics including normative, historical,  political behavior, comparative politics, 
the new institutionalism, and power and discourse analysis. 

 
กย 8102 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  3 (3-0-6) 

PS 8102 Quantitative Research Methodology 

 
แนวคิด ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินการวิจัยเชิงปริมาณทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา  

การวิจัยแบบความสัมพันธ  ทดลอง สํารวจ และผสม  การกําหนดปญหา ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
และการสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหเสนทาง การ
วิเคราะหปจจัย และตัวแบบสมการโครงสราง การเขียนรายงานและอภิปรายผล จริยธรรมในการวิจัย 
คุณลักษณะของบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร 

 
Principles, processes and methods of quantitative research in area of politics and 

development strategy; correlational, experimental, survey and mixed method approaches; 
research problem identification, literature review, research design and measurement 
construction; data analysis methods including multiple regression, path analysis, factor analysis 
and structural equation modeling; reporting and discussing the results; research ethics; 
characteristics of research article for publication. 
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กย 8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  3 (3-0-6) 

PS 8103 Qualitative Research Methodology 

 
ปรัชญา กระบวนทัศนและวิธีวิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตรโดยเนนสาขาการเมืองและ

การพัฒนา แนวทางชาติพันธุวรรณา ปรากฏการณวิทยา กรณีศึกษา การวิจัยปฏิบัติการ และทฤษฎีฐานราก 
การออกแบบและกระบวนการในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย 
การกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาและกลุมเปาหมาย วิธีการตางๆในการรวบรวมขอมูลและแนวทางในการผสมวิธีการ
ตางๆ ในการรวบรวมขอมูล การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล วิธีการวิเคราะห สังเคราะหและตีความ
ขอมูล จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการนําเสนอขอมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
Philosophy, paradigm and methodology of qualitative research in social sciences 

emphasizing on politics and development; ethnography, phenomenology, case study, action 
research and grounded theory approaches; qualitative research design and process, including 
conceptual framework building, site and target group selection, data collection methods and 
guideline for mixing various methods in data collection, data reliability testing; data analysis, 
synthesis and interpretation; qualitative research ethics; qualitative data presentation and 
research report writing guideline. 

 
 (4) หมวดวิชาเลือก 

 
กย 8201 การเมืองเปรียบเทียบรวมสมัย  3 (3-0-6) 

PS 8201 Contemporary Comparative Politics 

 
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในประเด็นรวมสมัยเก่ียวกับการสรางรัฐ ชาติ ระบบ

การเมือง รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสรางทางการเมืองและการปกครอง พรรคการเมืองและการ
เลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และภาวะ
ผูนําทางการเมือง 

 
Comparative study between Thailand and other countries on the contemporary issues 

of state building, political system, constitution, political culture, administrative and political 
structure, political parties and election, voting behaviors, independent constitutional 
organizations, social movement, and political leaderships. 
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กย 8202 โลกาภิวัตนกับยุทธศาสตรการพัฒนา 3 (3-0-6) 

PS 8202 Globalization and Development Strategy  

 
 การศึกษา วิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับโลกาภิวัตน วิวัฒนาการของโลกาภิวัตนกับ

แนวคิดทฤษฎียุทธศาสตรการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตนและผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอการพัฒนา
ประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ความม่ันคง และวัฒนธรรม การทบทวนคํานิยาม
และวิเคราะหขอจํากัดของอํานาจอธิปไตยของประเทศท่ีเปนผลมาจากโลกาภิวัตน  

 
 Studying, analyzing and exchanging ideas about globalization; evolutions of 

globalization and concepts and theories of development strategy; concepts and theories of 
globalization and its impacts on the country’ s economic, social, political, administrative, 
security and cultural development; redefining and analyzing the limitation of national 
sovereign power as results of globalization. 

 

กย 8203 สัมมนาปญหาการเมืองรวมสมัย  3 (3-0-6) 

PS 8203 Seminar on Contemporary Political Issues 

 
วิเคราะหและอภิปรายสภาพเง่ือนไข ปญหา และการตีความประเด็นปญหาทางการเมืองท่ีเปนประเด็น

ปญหาการเมืองรวมสมัย ซ่ึงเชื่อมโยงกับมิติดานเศรษฐกิจและสังคม  ปญหาอุดมการณทางการเมือง รัฐประหาร 
การปฏิรูปการเมือง จริยธรรมทางการเมือง การกระจายอํานาจ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร ความขัดแยง ความรุนแรงทางการเมือง และการกอการราย   

 
Analyses and discusses on conditions, problems and interpretation of contemporary 

political issues, including economic and social aspect; political ideology, coup d'etat, political 
reform, political ethics, decentralization, citizen political participation, human rights, 
geopolitics, political conflict, violence and terrorism. 

 

กย 8204 การจัดการการปกครองสาธารณะ  3 (3-0-6) 

PS 8204 Public Governance 

 
พัฒนาการแนวคิดการบริหารภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบใหม และการจัดการปกครองแบบใหม 

ความสัมพันธระหวางสถาบันทางสังคม การเมืองกับการจัดการปกครอง การจัดการปกครองกับความเปน
หุนสวนระหวางองคการ การจัดการปกครองของความสัมพันธเชิงสัญญา เครือขายนโยบาย และเครือขาย
ระหวางองคการ ความไววางใจและการมีสวนรวมในการจัดการปกครอง 

 
Development of public administration, new public management, and new public 

governance; relationship between socio- political institutions and public governance; public 
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governance and inter-organizational partnership; public governance of contractual relationship, 
policy network, and inter-organizational networks; trust and participation in public governance. 

 

กย 8205 ยุทธศาสตรทางการเมืองและการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8205 Political Strategies and Development 

 
การวิเคราะหและการประยุกตใชยุทธศาสตรทางการเมืองของนักยุทธศาสตรจากท้ังฝงตะวันตกและ

ตะวันออก  ตําราพิชัยสงคราม ยุทธศาสตรการปกครอง ศิลปะแหงผูนํา หลักของอํานาจและศาสตรของการ
ตัดสินใจ แนวทางการโฆษณาชวนเชื่อและแนวคิดการตลาดการเมือง ปรากฏการณทางการเมืองและการพัฒนา
ท่ีสําคัญท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรทางการเมืองและการพัฒนา
ประเทศ   

 
Analysis and application of political strategies from both western and eastern strategists; 

arts of war, the governing strategies, arts of leadership, laws of power, sciences of decision-
making, propaganda approaches and political marketing; significant political phenomena and 
development in both domestic and international levels; the relationship between political 
strategies and national development 

 
กย 8206 สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย  3 (3-0-6) 

PS 8206 Seminar on Democracy and Political Development in Thailand 

 
สัมมนาประเด็นปมปญหาท่ีเก่ียวของกับประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในสังคมไทย ความ

หลากหลายในการนิยามและการตีความประชาธิปไตยของกลุมตางๆในสังคม  รูปแบบและเนื้อหาประชาธิป
ไตยท่ีเหมาะสมในสังคมไทย การสรางประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง ภาวะผูนําและจริยธรรมของนักการเมือง 
บทบาทของรัฐสภาและองคกรตามรัฐธรรมนูญ ความเปนสถาบันของพรรคการเมือง โครงสรางอํานาจและการ
แทรกแซงทางการเมือง การเลือกตั้งและการรณรงคหาเสียง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  และ
ความขัดแยงและการพัฒนาทางการเมือง 

 
Seminar on problematic issues of democracy and political development in Thai society;    

variety of defining and interpreting democracy of social groups; appropriate forms and contents 
of democracy for Thai society; building strong democracy; leadership and ethics of politicians; 
roles of parliament and constitutional organizations;  institutionalization of political party;  
power structure and political intervention; elections and political campaign; people political 
participation; and political conflict and development. 

 

กย 8207 ภาวะผูนํา วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง  3 (3-0-6) 

PS 8207 Political Leadership, Culture and Behavior 
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แนวความคิด ทฤษฎีและการวิเคราะหภาวะผูนํา อุดมการณและการขัดเกลาทางการเมืองรวมท้ังความ
คิดเห็นรวมกัน ทัศนคติและคานิยมของบุคคลเก่ียวกับการเมือง  ผลกระทบของวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ทางการเมืองตอการเขาสูอํานาจและการมีสวนรวมทางการเมือง  การกําหนดโครงสรางทางการเมือง การ
วิเคราะหและการอภิปรายเก่ียวกับกรณีศึกษาจากประเทศตางๆ ท้ังในแงทฤษฎีและเชิงประจักษ  

 

Concepts, theories and analysis of leadership, ideology and political socialization 
including the collective opinions, attitudes and values of individuals  about politics; impact of 
political culture and behavior on approach to power and political participation, and political 
structure determination; analysis and discussion about case studies drawn from various 
countries, both in historical and contemporary settings theoretically and empirically. 

 

กย 8208 สถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง  3 (3-0-6) 

PS 8208 Political institutions and Elections 
 

แนวทางการศึกษาเชิงสถาบันนิยมใหมและพฤติกรรมศาสตร โครงสรางและปทัสถานเชิงสถาบัน 
ปฏิสัมพันธเชิงสถาบัน พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ผูมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ ทองถ่ิน
นิยมและชาตินิยม ระบบการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง การตลาดทางการเมือง และบทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการกําหนดแนวทางการรณรงคหาเสียง 

 

Approaches to the new institutionalism and behavioral sciences; institutional structures 
and norms; institutional interactions, political parties, interest groups, public policy influencers; 
localism and nationalism; electoral systems, voting behaviors, political marketing and roles of 
political institutions in shaping the election campaigns. 

 

กย 8209 สัมมนาการเมือง ธุรกิจ และการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8209 Seminar on Politics, Business and Development 
 

สัมมนาประเด็นความสัมพันธตางตอบแทนระหวางธุรกิจและการเมือง แนวทางและยุทธศาสตรท่ีภาค
ธุรกิจใชโนมนาวพรรคการเมือง นักการเมืองและผูกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร นโยบายรัฐและกฎหมายท่ี
กําหนดโครงสราง บรรทัดฐาน และพฤติกรรมทางธุรกิจ การเปนภาคีเครือขาย ปฎิสัมพันธเชิงอํานาจและ
ประเด็นทางจริยธรรมระหวางภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนา 

 

Seminar on reciprocal relationship between business and politics; approaches to and 
strategies of business to persuade political parties, politicians and policy makers; strategies, 
government policies and laws determining business structures, norms and behaviors; public-
private partnerships, power interaction and ethical issues in development. 
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กย 8210 ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8210 Social Movement and Grassroots Politics in Development 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับขบวนการทางสังคม เปรียบเทียบบริบททางประวัติศาสตรกับการพัฒนา
รูปแบบของขบวนการทางสังคม อิทธิพลของโลกาภิวัตนกับการกอรูปของขบวนการทางสังคม แนวคิดวาดวย
ขบวนการภาคประชาชนกับการพัฒนาทางการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม การเมืองใหม 
การเมืองเชิงวัฒนธรรม สันติวิธี และอารยะขัดขืน   

 

Approaches to and theories of social movement; comparisons between historical 
contexts and development of forms of social movement; influence of globalization and the 
formation of social movement; approaches to grassroots movement and economic, social 
political and environmental development; new politics, cultural politics, non-violence, and 
civil disobedience. 

 

กย 8211 การเมือง การพัฒนา และการจัดการส่ิงแวดลอม  3 (3-0-6) 

PS 8211 Politics, Development and Environmental Governance 
 

แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณในการจัดการภาคีสาธารณะดานสิ่งแวดลอมท้ังในระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติ และระดับโลก บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน ในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม การจัดการภาคีสาธารณะดานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
ท่ีสมดุลและยั่งยืน และการเมืองของการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมสาธารณะ  

 

Approaches to, theories, and experiences of environmental public governance at local, 
national and global level; roles of stakeholders –  including government, civil society, and 
private sector –  in economic, social, political and environmental development; management 
of various partners taking part in environmental governance for balance and sustainable 
development; politics in participatory environmental governance. 

 

กย 8212 สัมมนาการจัดการการเปล่ียนแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรงทางการเมือง 3 (3-0-6) 

PS 8212 Seminar on Change Management, Political Crisis and Violence 
 

สัมมนาประเด็นความรุนแรง ภาวะวิกฤติ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใตบริบทของ
สภาพแวดลอมท่ีมีความผันผวนอยางสูง การจัดการโดยใชหลักสันติวิธี หลักนิติธรรม การมีสวนรวม และความ
ยุติธรรมเพ่ือแกไขปญหาความรุนแรง การจัดการภาวะวิกฤติ ท้ังกอนและหลังภาวะวิกฤติ การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนรวมของการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนแหงอนาคต 

 

Seminar on political violence, crises and changes under the context of severe 
turbulence; utilization of peaceful methods, rule of law, participatory principle and justice for 
solving the problems of political violence; management of political crises – during the time of 
pre- crisis and post- crisis periods; management of change through moving towards shared 
visions of balance and sustainable development in the future.   
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กย 8213 สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุกับการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8213 Seminar on Multicultural and Ethnic Diversity and Development 
 

สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีวาดวยความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม การกอตัวของรัฐชาติและ
การสรางรัฐท่ีมีผลตอกลุมชาติพันธุ การแพรกระจายและบูรณาการทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเมินผลดีและผลเสียเก่ียวกับนโยบายทางดาน
ชาติพันธุของรัฐ สิทธิทางวัฒนธรรม แนวคิดวาดวยสัมพัทธนิยมเชิงวัฒนธรรม ความเปนปจเจกชนนิยม และ
ความเปนสากลนิยมของมนุษยชาติ  

 

Seminar on approaches to and theories of multiculturalism; nation-state formation and 
state building, and impacts upon ethnic groups; cultural diffusion and integration; 
multiculturalism and economic, social and political development, assessment of advantages 
and disadvantages of ethnic policies of the state; cultural rights; approaches to cultural 
relativism, individualism, and universalism of human-being. 

 

กย 8214 สัมมนาการเมือง การกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนา  3 (3-0-6) 

PS 8214 Seminar on Politics, Policy Formulation, and Development Strategy 
 

สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบท่ีเก่ียวกับการเมืองและการกําหนดนโยบาย เชน ตัวแบบ
กระบวนการ ตัวแบบพหุกระแส ตัวแบบพันธมิตรในการผลักดันนโยบาย ตัวแบบเครือขายนโยบาย เปนตน 
ปจจัยทางการเมืองและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดและการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนา  
แนวทางในการกําหนด ถายทอด และประสานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ  

Seminar on approaches to, theories and models of politics and policy formulation e.g. 
policy process model, multiple stream model, advocacy coalition framework, policy networks; 
political and cultural factors influencing policy formulation and decisions and development;  
approaches to formulation, cascade, and coordination of development strategy plan among 
levels. 

 

กย 8215 การศึกษาตามแนวแนะ  3 (3-0-6) 

PS 8215 Directed Studies 
 

การศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะ ซ่ึงเปนประโยชนแกการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาแต
ละคน โดยมีอาจารยผูหนึ่งรับผิดชอบดูแลและใหคําแนะนํา ท้ังนี้ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

An individual study on a specific topic which is useful for conducting dissertation of the 
student, guided by an assigned lecturer and approved by the doctoral degree committee. 
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3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

นายสุรสิทธิ์  
วชิรขจร 

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

2531 

   Master of Public 
Administration 

American 
International 
College (U.S.A.) 

2526 

   รัฐศาสตรบัณฑิต 
(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
(ไทย) 

2522 

นายพิชาย  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

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

2542 

   พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2533 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย ) 

2529 

นายสมศักดิ์  
สามัคคีธรรม 

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

2544  

   สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา)  

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ไทย)  

2531  

   วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (ไทย)  

2526  
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

นายสุรสิทธิ์  
วชิรขจร 

xxxxxxxxxxxxx ศาสตราจารย Ph.D. (Political 
Science) 

University of 
Oklahoma (U.S.A.) 

2531 

   Master of Public 
Administration 

American 
International 
College (U.S.A.) 

2526 

   รัฐศาสตรบัณฑิต 
(การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2522 

นายพิชาย  
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

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

2542 

   พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (พัฒนาสังคม)  
(เกียรตินิยมดีมาก) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2533 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2529 

นายสมศักดิ์  
สามัคคีธรรม 

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

2544 

   สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร (ไทย)  

2531 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา) 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม (ไทย)  

2526 

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) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
(ไทย) 

2538 

นายอาแว มะแส xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. (Social 
Sciences) 

The University 
of Bath (U.K.) 

2540 
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ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

   Master of Agricultural 
Science (Rural 
Development 
Administration & 
Management) 

The University 
of Queensland 
(Australia) 

2533 

   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร
(ไทย) 

2526 

นายหลี่  
เหรินเหลียง 
 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(พัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2555 

   Master of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2542 

   Bachelor of Arts (Thai 
Language & Culture) 

Peking University 
(China) 

2535 

นางสาวสุพรรณี 
ไชยอําพร 

xxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย Ph.D. (Community 
Development) 

University of 
Philippines at Los 
Banos (Philippines) 

2529 

   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
(จิตวิทยาการศึกษาและ
แนะแนว) 

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2521 

   ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2519 

นางสาวรติพร   
ถึงฝง 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ประชากรและการพัฒนา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2552 

   สังคมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิจัยประชากรและสังคม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2541 

   พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ไทย) 

2537 

นายสุวิชา  
เปาอารีย 

xxxxxxxxxxxxx ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(การบริหารการพัฒนา) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2544 

   Master of Arts 
(Politics) 

University of 
Wollongong 
(Australia) 

2536 
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ช่ือ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
พ.ศ. 

   ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัย
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 ผูชวย
ศาสตราจารย 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(พัฒนาสังคมและการ
จัดการสิ่งแวดลอม) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2554 

   พัฒนบริหารศาสตรมหา
บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 
(ไทย) 

2534 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(การตลาด) 

มหาวิทยาลัย
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
มหาวิทยาลัย (ไทย) 

2552 

3.2.3 อาจารยพิเศษ (ถามี) 

- ไมมี - 
 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

- ไมมี -  
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

- ไมมี - 
 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรนี้กําหนดทางเลือกใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ 1 (1.1) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาท่ีทํา
วิทยานิพนธอยางเดียว หรือเลือกเรียนแบบ 2 (2.1) ซ่ึงตองลงเรียนรายวิชาท่ีกําหนดและทําวิทยานิพนธดวย  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะท้ัง 5 ดาน ตามท่ีกําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีความสามารถใน
การศึกษาวิจัยข้ันสูง มีความสามารถวิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการบริหารการ
พัฒนาสังคม และสามารถนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองไดอยางลึกซ้ึง 

 
5.3 ชวงเวลา 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แบบ 1 (1.1) เริ่มกระบวนการทําวิจัยตั้งแตภาคการศึกษาแรกของป
การศึกษาท่ี 1 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียน แบบ 2 (2.1) เริ่มการทําวิจัยหลังจากเรียนรายวิชาท่ีกําหนดครบถวนและ
สอบวัดคุณสมบัติผานแลว 

หมายเหตุ ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง แนวปฏิบัติใน
กระบวนการการศึกษาวิชาวิทยานิพนธ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 
5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ จํานวน 48 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษา แบบ 1 (1.1) 
วิทยานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต สําหรับแผนการศึกษา แบบ 2 (2.1) 

 
5.5 การเตรียมการ 

- ลงทะเบียนวิทยานิพนธเพ่ือผลักดันใหนักศึกษาไดพัฒนางานวิจัย มีหัวขอในการทําวิทยานิพนธ
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

- แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร วาดวยการศึกษา 

- กําหนดเวลาในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 
- กําหนดใหนักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการดําเนินการทําวิทยานิพนธเปนระยะๆ 
- ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนบทความ การนําเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพผลงาน

วิทยานิพนธ 
- มีหนวยงานใหคําแนะนํา ตรวจสอบรูปแผนการทําวิทยานิพนธ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 วิทยานิพนธ 

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

ฟงการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
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- ตรวจสอบการแกไขวิทยานิพนธตามคําแนะนําของคณะกรรมการสอบ 
- ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ 
- งานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธของนักศึกษาตองไดรับการตีพิมพ 

หรือ ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการท่ีมีคณะกรรมการ
ประเมิน ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ โดยจะมีการแสดงหลักฐาน การตีพิมพ
ผลงานวิทยานิพนธ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes)  มีความสอดคลองกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 5 ดาน ดังนี ้

มาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ELO 8 พัฒนาภาวะผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคม  

2. ความรู ELO 7 สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางสมเหตุ  สมผล และสมจริง เพ่ือ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  

3. ทักษะทางปญญา ELO 1 วิเคราะหกระบวนทัศนทางปรัชญาสังคมศาสตร และรากฐาน
ความเปนจริงและท่ีมาของความรูไดอยางชัดเจน 

ELO 2 บูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษา
ประเด็นทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ELO 4 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 5 วิพากษสาระของทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง ระบบและการ

พัฒนาทางการเมือง และยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 6 ประเมินแนวโนมทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ELO 8 พัฒนาภาวะผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีความรับผิดชอบตอสังคม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO 3 ประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะหทางสถิติหรือการ
วิเคราะหเชิงคุณภาพอยางเหมาะสม  

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ไดแก 

ELO 1 วิเคราะหกระบวนทัศนทางปรัชญาสังคมศาสตร และรากฐานความเปนจริงและท่ีมาของความรูได
อยางชัดเจน 

ELO 2 บูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการศึกษาประเด็นทางการเมืองและยุทธศาสตร
การพัฒนา 

ELO 3 ประยุกตใชเทคโนโลยีสนับสนุนการวิเคราะหทางสถิติหรือการวิเคราะหเชิงคุณภาพอยางเหมาะสม  
ELO 4 วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 5 วิพากษสาระของทฤษฎีและปรัชญาทางการเมือง ระบบและการพัฒนาทางการเมือง และ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 6 ประเมินแนวโนมทางการเมืองและยุทธศาสตรการพัฒนา 
ELO 7 สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางสมเหตุ  สมผล และสมจริง เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง  
ELO 8 พัฒนาภาวะผูนําท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  

ความรู 

3.  

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO8 ELO7 ELO1 ELO2 ELO4 ELO5 ELO6 ELO8 ELO 3 

ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง*          

ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับ
บัณฑิตศึกษา* 

         

ภส 6001 การซอมเสรมิการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
ระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา* 

         

กย 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตร
การพัฒนา 

         

กย 8002 สัมมนาปรัชญาและความคิดทางการเมือง          

กย 8003 สัมมนารัฐ ประชาสังคม และการพัฒนาประชาธิปไตย          

กย 8101 ปรัชญาและวิธีวิทยาในการศึกษาทางการเมือง          

กย 8102 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ           

กย 8103 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ          

กย 8201 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบรวมสมัย          

กย 8202 สัมมนาโลกาภิวัตนกับยุทธศาสตรการพัฒนา          

กย 8203 สัมมนาปญหาการเมืองรวมสมยั          

กย 8204 สัมมนาการจัดการการปกครองสาธารณะ          

กย 8205 สัมมนายุทธศาสตรทางการเมือง          

กย 8206 สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองใน
ประเทศไทย 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.  

คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  

ความรู 

3.  

ทักษะทางปญญา 

4.  

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข สื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ELO8 ELO7 ELO1 ELO2 ELO4 ELO5 ELO6 ELO8 ELO 3 

กย 8207 สัมมนาวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง          

กย 8208 สัมมนาสถาบันทางการเมืองและการเลือกตั้ง          

กย 8209 สัมมนาธุรกิจกับการเมอืง          

กย 8210 สัมมนาขบวนการทางสังคมและการเมืองภาค
ประชาชน 

  
 

     
 

  

กย 8211 สัมมนาการเมืองและการจัดการสิ่งแวดลอม          

กย 8212 สัมมนาการจัดการการเปลีย่นแปลง ภาวะวิกฤตและ
ความรุนแรงทางการเมือง 

         

กย 8213 สัมมนาการจดัการความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ชาติพันธุ 

         

กย 8214 สัมมนาการเมือง การกําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร
การพัฒนา 

         

กย 8215 การศึกษาตามแนวแนะ          

กย 9900 วิทยานิพนธ (แบบ 1 (1.1))          

กย 9901 วิทยานิพนธ (แบบ 2 (2.1))          

หมายเหตุ:  รายวิชา ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการข้ันสูง ภส 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา ภส 6001 การซอม
เสริมการอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา เปนวิชาเสริมพ้ืนฐานซ่ึงไมมีการนับหนวยกิต  ขอกําหนดและการยกเวนการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสารใหเปนไปตามเง่ือนไขของสถาบัน 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนดในขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการศึกษา 
ดังนี้ 

ผลการศึกษา หมายถึงผลรวมของการทดสอบ การทําแผนฝกหัด การเขียนรายงาน การสอบ การฝก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแผนอ่ืนๆ 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) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ียังไมสําเร็จการศึกษา มีกระบวนการทวน
สอบ โดยสถาบันดําเนินการใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาและรายงานผูบริหาร เพ่ือนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบ
ในระดับหลักสูตรโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน ท้ังระดับคณะและระดับสถาบัน ดําเนินการทวนสอบ
มาตรฐานหลักสูตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา มีการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และนําผลการวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแผนครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ไดแก 
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2.1 การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยการประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา 
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรและเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

2.3 การจัดทํา Focus Group เพ่ือสอบถามความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมิน
หลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนักศึกษาและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ใชเกณฑสําเร็จการศึกษาตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วาดวยการศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
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