สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
Master of Arts Program in Politics and Development Strategy
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
Master of Arts (Politics and Development Strategy)
ชื่อย่อ
ศศ.ม. (การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา)
M.A. (Politics and Development Strategy)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร
3.1 สาขาวิชาเอกการเมืองและการจัดการปกครอง
3.2 สาขาวิชาเอกการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- แผน ก แบบ ก2
39 หน่วยกิต
- แผน ข
39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย/เอกสารประกอบการสอนและตารา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยก็สามารถ
สมัครเข้าศึกษาได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงแต่
มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
1. นักบริหารด้านรัฐศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทางการเมืองที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และสามารถนาทักษะและความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวัน
ทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
2. อาจารย์และนักวิชาการด้านการรัฐศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3. บุคลากรในหน่วยงานราชการและสถานประกอบการที่มีการใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ สามารถ
ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทางานของรัฐบาล และผลกระทบต่อสังคมจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งในองค์การภาครัฐและองค์การเอกชน
4. นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
5. อาชีพอิสระอื่น ๆ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในลักษณะสห
วิท ยาการแบบองค์ร วม และการใช้ปั ญญาเชิง ปฏิ บั ติ เพื่ อสร้า งมหาบัณ ฑิต ที่มี ภูมิ ปัญ ญาในการเข้า ใจ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมือง อานาจ เหตุผล คุณธรรม และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการกระทาและพฤติกรรมที่ แสดงออกถึง ความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีสานึกใน
พันธกิจต่อประเทศชาติ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และความสามารถในการจัดทาและนายุทธศาสตร์การพัฒนาไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล เนื้อหาหลักสูตรจึง กอปรไปด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม แนวความคิด ทฤษฎี
กระบวนการ การจัดการ แนวทางการพัฒนา และการใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ ในทางการเมืองและการพัฒนา
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบออกไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ในองค์การและสถาบันทางการเมืองการปกครองอย่างมี
ปัญญา สร้างสรรค์ และยึดถือหลักจริยธรรมเป็นแนวทางดาเนินชีวิต อันจะส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยมีความเข้มแข็งโดยผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้หลักคุณธรรม มีความอดกลั้นยอมรับความแตกต่าง
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม รับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาค และมีการพัฒนาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2.1 ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการเสริมสร้างและเกื้อหนุนต่อ
การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม และมีความสานึกใน
คุณธรรม ผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
1.2.2 สามารถนาความรู้ทางวิชาการและหลักการทางจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาระบบการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
เป็นการศึกษาระบบทวิภาค ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยหนึ่งภาค
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนที่กาหนดระยะเวลาและ
จานวนหน่วยกิต เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือมีวิทยฐานะ
ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เ ข้าเป็นนักศึกษาศึกษาสาหรับประสบการณ์การทางานให้
เป็นไปตามประกาศของสถาบันฯ
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
2. หมวดวิชาหลัก
3. หมวดวิชาเอก
4. หมวดวิชาเลือก
5. วิทยานิพนธ์
6. วิชาการค้นคว้าอิสระ
7. การสอบประมวลความรู้
8. การสอบวิทยานิพนธ์
9. การสอบปากเปล่า
รวม

หลักสูตรแผน ก 2
(ทาวิทยานิพนธ์)
9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สอบ
สอบ
39 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ข
(ศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ)
9 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
สอบ
สอบ
39 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*
เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่นาผลการศึกษามาคานวณแต้มเฉลี่ย นักศึกษา
จะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้
หน่วยกิต
1) สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
2) ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา 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 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
สาหรับบัณฑิตศึกษา
LC 4011 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
5) ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
*การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนดหรือเป็นไปตามประกาศของ
สถาบัน
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ข. หมวดวิชาหลัก จานวน 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) กย 6001 การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย
PS 6001 Political Development and Democracy
2) กย 6002 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
PS 6002 Politics and Development Strategy
3) กย 6003 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทางการเมืองและการ
บริหาร
PS 6003 Moral, Ethics and Good Governance in Politics and
Administration
4) กย 6004 การวิจัยเชิงปริมาณ
PS 6004 Quantitative Research
5) กย 6005 การวิจัยเชิงคุณภาพ
PS 6005 Qualitative Research

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

ค. หมวดวิชาเอก แผน ก 2 จานวน 12 หน่วยกิต แผน ข จานวน 15 หน่วยกิต มี 2 สาขาวิชาเอก ดังนี้
1. สาขาวิชาเอกการเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Public Governance)
มี 5 รายวิชา ดังนี้
1) กย 7001 การจัดการปกครองสาธารณะร่วมสมัย
3(3-0-6)
PS 7001 Contemporary Public Governance
2) กย 7002 การเมืองและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
PS 7002 Politics and Good Governance
3) กย 7003 โลกาภิวัตน์ รัฐ และประชาสังคม
3(3-0-6)
PS 7003 Globalization, State and Civil Society
4) กย 7004
PS 7004
5) กย 7005
PS 7005

ประชาคมอาเซียนศึกษา
ASEAN Community Study
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
Constitution and Administrative Laws

3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. สาขาวิชาเอกการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Politics and Local
Development Strategy) มี 5 รายวิชา ดังนี้
1) กย 7006 การกระจายอานาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
PS 7006 Decentralization and Local Governance
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2) กย 7007
PS 7007
3) กย 7008
PS 7008
4) กย 7009
PS 7009
5) กย 7010
PS 7010

โครงสร้างอานาจนโยบายและการวางแผนท้องถิ่นกับการพัฒนา
Local Power Structure, Policy and Planning, and
Development
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น
Local Economics and Social Development Strategy
การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น
Application of Sufficiency Economy in Local
Development
การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
Politics and Environmental Management

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ง. หมวดวิชาเลือก มี 10 วิชา ดังนี้ (นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกอื่นเป็นวิชาเลือกได้)
1) กย 7100
ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสร้างอานาจประชาชน
PS 7100
Social Movement and People Empowerment
2) กย 7101
การจัดการเครือข่าย
PS 7101
Network Management
3) กย 7102
นโยบายสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง
PS 7102
Public Policy and Conflict Management
4) กย 7103
สังคมวิทยาการเมือง
PS 7103
Political Sociology
5) กย 7104
เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนา
PS 7104
Political Economy of Development
6) กย 7105
เพศสภาพกับการพัฒนาทางการเมือง
PS 7105
Gender and Political Development
7) กย 7106
การสื่อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
PS 7106
Political Communication and Campaign
8) กย 7107
การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนา
PS 7107
Cultural Politics and Development
9) กย 7108
ภาวะผู้นาและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
PS 7108
Leadership and Change Management
10) กย 8000
การศึกษาตามแนวแนะ
PS 8000
Directed Studies
หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกาหนด

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-0-12)
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จ. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ (แผน ข)
กย 9000
การค้นคว้าอิสระ
PS 9000
Independent Study

3(0-0-12)

ฉ. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)
กย 9004
วิทยานิพนธ์
PS 9004
Thesis

12 หน่วยกิต

ช. การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสาหรับเรียนในเวลาราชการ
แผน ก 2 ทาวิทยานิพนธ์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
กย 6001
การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย
กย 6002
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 6004
การวิจัยเชิงปริมาณ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กย 6003
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทางการเมือง
และการบริหาร
กย 6005
การวิจัยเชิงคุณภาพ
กย 7xxx
วิชาเอก
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
กย 7xxx
วิชาเอก
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กย 7xxx
วิชาเอก
กย 7xxx
วิชาเอก
กย 9004
วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กย 9004
วิทยานิพนธ์
แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์ (วิชาการค้นคว้าอิสระ)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับ
บัณฑิตศึกษา
กย 6001
การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย
กย 6002
การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 6004
การวิจัยเชิงปริมาณ

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ภส 4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
กย 6003
กย 6005
กย 7xxx

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทาง
การเมืองและการบริหาร
การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิชาเอก

3 หน่วยกิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
กย 7xxx
วิชาเอก

3 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กย 7xxx
กย 7xxx
กย 7xxx
กย 71xx – 8xxx

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเอก
วิชาเลือก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กย 71xx – 8xxx วิชาเลือก
กย 9000
วิชาการค้นคว้าอิสระ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน* (เป็นวิชาที่ไม่นามานับรวมแต้มเฉลี่ย) ประกอบด้วย
สพ 4000 พื้นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
ND 4000 Foundation for Graduate Studies
แนะนาการเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 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.
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ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies
เสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น การศึกษาของ
ประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยคเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านงานเขียนทาง
วิชาการ เช่น ตารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เพื่อหาข้อสรุป การ
ตีความประโยค การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบทการอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การหา
ความสัมพันธ์ของประโยค์ และย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์
The 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.
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
LC 4002 Integrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น
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 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝึกทักษะและกลยุทธการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึ กษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา ภส
4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ การฝึกฝน
ในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
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.

11

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสาหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยการสอนฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล
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.
* การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนดหรือเป็นไปตามประกาศ
ของสถาบัน
หมวดวิชาหลัก
กย 6001 การพัฒนาทางการเมืองและประชาธิปไตย
3(3-0-6)
PS 6001 Political Development and Democracy
แนวคิดอนุรักษ์นิยม เสรีนิยม สังคมนิยม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนิยม และสตรีนิยม รูปแบบและ
เนื้อหาของรัฐสมัยใหม่ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม แนวคิดและบริบทของการพัฒนาการเมือง และ
พัฒนาการของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน เป็นประชาธิปไตยแบบ
ทางตรง แบบมีส่วนร่วม และแบบปรึกษาหารือ
Concepts of conservatism, liberalism, socialism, conservationism, and feminism;
forms and substances of modern state; social movement; concepts and context of political
development, and development of democracy from representative democracy to direct,
participative, and deliberative democracy.
กย 6002 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
PS 6002 Politics and Development Strategy
แนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการพัฒนา การวิเคราะห์การเมืองในมิติอุดมการณ์
ทางการเมือง อานาจและผลประโยชน์ในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาและแนวโน้มใน
อนาคต การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาประเทศ เช่น องค์การโลกบาล องค์การ
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค รัฐบาลต่างประเทศ รัฐ สถาบันทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ องค์การ
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
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Concepts of relationship between politics and development; a political analysis
emphasizing on political ideologies, power and interests relating to the past development
strategy-making and its trend in the future; an interaction among stakeholders involved in
the country’s development i.e. international organizations in both global and regional
levels, governments of foreign countries, state, political, social and economic institutions,
NGOs, civil society, and other organizations, both local and national levels.
กย 6003 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลทางการเมืองและการบริหาร
3(3-0-6)
PS 6003 Moral, Ethics and Good Governance in Politics and Administration
ความหมาย องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม ฐานคติเกี่ยวกับหลักการคุณธรรม การ
ประเมินข้อถกเถียงทางจริยธรรมทั้งด้านการเมืองและการบริหาร ทฤษฎีคุณธรรม ประเด็นทางจริยธรรม เช่น
ความเหลื่อมล้าทางสังคม สิ่งแวดล้อม การทุจริตประพฤติ มิชอบ การล่วงละเมิดทางเพศในองค์การ
ความรุนแรงในครอบครัว และความยุติธรรมทางเศรษฐกิจ แนวคิดและหลักธรรมาภิบาล แนวทางปฏิบัติของ
หลักธรรมาภิบาลในทางการเมืองและการบริหาร
Definitions and elements of morality and ethics; assumption of moral principles;
evaluating moral argument in area of politics and administration; theories of morality;
ethical issues: social inequality, environment, corruption, sexual harassments in
organization, domestic violence, and economic justice; concepts and principles of good
governance; practical guideline of good governance in politics and administration.
กย 6004 การวิจัยเชิงปริมาณ
3(2-2-5)
PS 6004 Quantitative Research
หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย กระบวนการ และขั้นตอนการวิจัยทางสังคมเชิง
ปริมาณทุกขั้นตอน โดยเน้น การกาหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การสารวจและทบทวนวรรณกรรม การ
ตั้งสมมติฐานในการวิจัย การกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประชากรและการเลือกกลุ่ มตัวอย่าง การวัด
เครื่ อ งมื อ วั ด วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การบั น ทึ ก ประมวลข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป การแปล
ความหมายข้อมูลและการเขียนอ้างอิง และการจัดเตรียมข้อเสนอเค้าโครงวิจัย
Scientific principles, research designs and procedures of social quantitative
research, i.e., problem identification, literature review, research objectives and the
formulation of hypothesis, the design of conceptual framework, population and sampling,
measurement and research instrument, data collection, coding and data processing using
statistical package and tools for data analysis, reference and research proposal preparation,
writing and presentation.
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กย 6005 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(2-2-5)
PS 6005 Qualitative Research
ความหมาย สาระสาคัญ และความสัมพันธ์ของศาสตร์ ปรัชญา หลักและวิธีการ กระบวนการ และ
ขั้ น ตอนการวิ จั ย ทางสั ง คม อั น ได้ แ ก่ การก าหนดประเด็ น ปั ญ หาการวิ จั ย การส ารวจและการทบทวน
วรรณกรรม การกาหนดกรอบแนวคิ ดนาในการวิจัย การกาหนดและคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การพัฒนาแนวทางการสัมภาษณ์ การสนทนา และการสังเกต การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
และแนวทางการวิเคราะห์รวมทั้งการตีความข้อมูล การจัดทาข้อเสนอเค้าโครงการและการนาเสนองานวิจัย
เชิงคุณภาพ
Meaning, essence and relationship between science, philosophy, principles and
method, process and steps of the social research ; i.e. , identification of research problems,
survey and review of literatures, formulation of core concepts and research designs,
selection of key-informants, , data collection methods, guideline development for
interviews, discussions and observation reliability checking, guidelines for data analysis and
interpretation; development of qualitative research proposal and presentation.
หมวดวิชาเอก
1. สาขาวิชาเอกการเมืองและการจัดการปกครอง (Politics and Public Governance) มี 5 รายวิชา ดังนี้
กย 7001 การจัดการปกครองสาธารณะร่วมสมัย
3(3-0-6)
PS 7001 Contemporary Public Governance
พัฒนาการแนวคิดการบริหารภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบใหม่ และ การจัดการปกครองแบบ
ใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมการเมืองกับการจัดการปกครอง การจัดการปกครองกับความ
เป็ น หุ้ น ส่ ว นระหว่างองค์ก าร การจั ดการปกครองของความสั มพัน ธ์เชิง สั ญญา เครือข่า ยนโยบาย และ
เครือข่ายระหว่างองค์การ ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมในการจัดการปกครอง
Development of public administration, new public management, and new public
governance; relationship between socio-political institutions and public governance; public
governance and interorganizational partnership; public governance of contractual
relationship, policy network, and interorganizational networks; trust and participation in
public governance.
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กย 7002 การเมืองและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
PS 7002 Politics and Good Governance
การพัฒนาการของแนวคิดและหลักธรรมาภิบาล แนวทางเชิงปฏิบัติของหลักธรรมาภิบาลในทาง
การเมืองและการบริหาร ผลกระทบของอานาจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มีต่อการนาหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติ การใช้หลักจริยธรรมสาหรับการตัดสินใจของรัฐบาล องค์การของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการกาหนดนโยบายและโครงการ และการนานโยบายและโครงการไปปฏิบัติ การสร้างและปลูกฝังค่านิยม
และพฤติกรรมธรรมาภิบาล
Development of concepts and principles of good governance; practical guidelines
of good governance in politics and administration; impacts of power, politics and culture
on the implemention of good governance; the use of ethical principles for making decision
of government, state organizations, and local administration organizations in policy and
project formulation and implementation; creating and cultivating good governance values
and behaviors.
กย 7003 โลกาภิวัตน์ รัฐ และประชาสังคม
3(3-0-6)
PS 7003 Globalization, State and Civil Society
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยรัฐ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐ รูปแบบและเนื้อหาของรัฐในประเทศ
พัฒนาแล้ว กาลังพัฒนา และด้อยพัฒนา แนวคิดว่าด้วยโลกาภิวัตน์ การเมืองของโลกาภิวัตน์ อิทธิพลของ
โลกาภิวัตน์ที่มีต่อรัฐและชุมชนท้องถิ่น แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยประชาสังคม บทบาทของประชาสังคมต่อโลกาภิวัตน์
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 7004 ประชาคมอาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
PS 7004 ASEAN Community Study
แนวคิด ทฤษฎีด้านการรวมตัวระหว่างประเทศและภูมิภาคนิยม วิวัฒนาการของอาเซียน ปัจจัย
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาคที่ผลักดันให้อาเซียนมุ่งสู่
การเป็ น ประชาคมอาเซีย น รวมถึง การค้น คว้าข้อ มูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ถึง โอกาสแห่ งความส าเร็จของ
ประชาคมอาเซียน
Concepts and theories on international integration and regionalism; the evolution
of ASEAN; economic, social and political factors and its relationship with countries outside
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the region that made ASEAN to become ASEAN Community; a study and analysis of the
achievement opportunity of ASEAN Community.
กย 7005 รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
PS 7005 Constitution and Administrative Laws
ปรัชญา และหลักการ ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง องค์ประกอบ เนื้อหาสาระ และ
พัฒนาการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองไทย กระบวนการใช้รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
บริบทการเมือง สังคมและวัฒนธรรมกับการนารัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองไปปฏิบัติ
Philosophies and principles of constitution and administrative law; components, content,
and development of Thai constitution and administrative law; procedures of constitution
and administrative laws; political, social and cultural context and implementation of
constitution and administrative law.
2. สาขาวิชาเอกการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (Politics and Local Development Strategy)
มี 5 รายวิชา ดังนี้
กย 7006 การกระจายอานาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-6)
PS 7006 Decentralization and Local Governance
วิเคราะห์วิวัฒนาการ ปรัชญา หลักการและรูปแบบการกระจายอานาจและการจัดการปกครอง
ท้องถิ่น การเมืองเรื่องการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐบาลกลาง และภาคประชาสังคม การเมืองในการกาหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผนใน
การจัดการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง
ผลลัพธ์ของการกระจายอานาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศโดยรวม
An analysis of evolution, philosophies, principles and forms of decentralization and
local governance; politics of decentralization; participation and network relationships
between local administrative organizations, the central government and civic societies
politics of public policy and plan-making in local governance; cases study of local
governance in Thailand and other countries, and the consequences of decentralization and
local governance on local and national development.
กย 7007 โครงสร้างอานาจ นโยบายและการวางแผนท้องถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
PS 7007 Local Power Structure, Policy and Planning, and Development
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ อานาจ โครงสร้างอานาจ ยุทธศาสตร์การใช้อานาจ ความสัมพันธ์
ระหว่างอานาจ ความรู้ และเหตุผลในกระบวนการยุทธศาสตร์ นโยบายและการวางแผน ทั้งการกาหนด การ
นาไปปฏิบัติ และการประเมินผล ความขัดแย้งและการจัด การความขัดแย้งในการพัฒนาท้องถิ่น และการ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอานาจกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษา
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Concepts and theories of power, power structure, and power strategies;
relationships between power, knowledge and rationality in strategy, policy and planning
process including determining, implementing and evaluating; conflict and conflict
management in local development; and analysis of interaction between power structure
and local development strategy through using a case study.
กย 7008 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น
3(3-0-6)
PS 7008 Local Economics and Social Development Strategy
แนวคิด หลักการ และขอบเขตของการวางแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งกระบวนการกาหนด การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาลกลาง ภูมิภาค และหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น
Concepts, principles, and scope of strategic planning for local development under
the current situational problems and social changing, including are local development
strategic formulation, implementation, and evaluation; relationship between strategic
planning in central, provincial, and local government units.
กย 7009 การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
PS 7009 Application of Sufficiency Economy in Local Development
ประวัติความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์พัฒนาการด้านเนื้อหาของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลากหลายมุมมองของนักวิชาการสาขาต่างๆ ลักษณะสาคัญและปัญหาของ
การพัฒนาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
การพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง กรณีตัวอย่างของการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
Background of the philosophy of sufficiency economy; analysis of development of
the content of the sufficiency economy philosophy from various perspectives and
disciplines; important characteristics and problems facing local development; application of
the sufficiency economy philosophy in political, economic and social dimensions of local
development, both in urban and rural societies; examples of successful application of the
sufficiency economy in local development.
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กย 7010 การเมืองกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
PS 7010 Politics and Environmental Management
แนวคิดทางการเมืองและรูปแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างมิติทาง
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของการจัดการสิ่งแวดล้อม ขบวนการเคลื่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน การเมืองและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม บทบาทของประชาสังคม องค์การพัฒนา
เอกชน สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และสถาบันทางการเมืองในกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
Concepts of Politics and forms of environmental management; linkages between
the scientific, cultural, economics and political dimensions of environmental management;
current environmental movements, politics and environmental management schemes; the
role of civic societies, non-governmental organizations, scientific information and political
institutions in environmental affairs.
หมวดวิชาเลือก
กย 7100 ขบวนการทางสังคมกับการเสริมสร้างอานาจประชาชน
3(3-0-6)
PS 7100 Social Movement and People Empowerment
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการทางสังคม เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขบวนการทางสังคม
แบบเก่ากับแบบใหม่ วิเคราะห์การก่อรูป การจัดตั้ง เครือข่าย ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการเคลื่อนไหว
แนวคิดว่าด้วยการเสริมสร้างอานาจของประชาชน ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่
ส่งผลต่อขบวนการทางสังคมและการเสริมสร้างอานาจประชาชน
Concepts and theories of social movements; comparison of old social movement
with new social movements; analyses of formulation, organization, network, strategy and
tactic of the movements; concepts of people empowerment, political, economic, social and
cultural factors influencing social movements and people empowerment.
กย 7101 การจัดการเครือข่าย
3(3-0-6)
PS 7101 Network Management
ทฤษฎีเ ครื อข่ าย การวิ เคราะห์ เครื อข่าย ประเภทและรู ปแบบความสั มพันธ์ข องเครือข่า ย
เงื่อนไขการก่อเกิด การขยาย และการล่มสลายของเครือข่าย ธรรมชาติของเครือข่ายองค์การและนโยบาย
ประสิทธิผลของการจัดการเครือข่าย แนวทาง วิธีการ และกระบวนการจัดการเครือข่าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของเครือข่าย กรณีศึกษาเครือข่ายสังคมที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลว
Network theories, network analysis, types and forms of relationships within
networks; conditions of network formation, expansion, and dissolution; nature of policy
and organization networks; effectiveness of network management; guidelines, procedures
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and processes of network management; factors contributing to the success of the network;
case studies of success and failure of social and policy networks.
กย 7102 นโยบายสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
PS 7102 Public Policy and Conflict Management
แนวคิด และหลักการการกาหนดนโยบาย และการนานโยบายบายไปปฏิบัติ ยุทธศาสตร์สร้างการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดและการนานโยบายไปปฏิบัติ การก่อตัวและการขยายตัวของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความขัดแย้งและความร่วมมือ
Concepts and principle of policy formulation and implementation, strategies for
building participation in policy formulation and implementation processes, conflict
formation and escalation among stakeholders, conflict management and cooperation.

กย 7103 สังคมวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
PS 7103 Political Sociology
การก่อเกิดของรัฐสมัยใหม่ในเชิงสังคมการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม เกมแห่งอานาจ
กับการเมือง กลุ่มทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอานาจ ความไม่เสมอภาคทางสังคมระหว่างกลุ่ม ขบวนการ
ทางสังคมและอิทธิพลต่อการเมือง และผลของพลังทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
The socio-political formation of the modern state; relations between the state and
society; power play and politics; social groups and power relationship; social inequality
between groups, social movements and influence on politics; the effects of social forces on
the change of political policies.
กย 7104 เศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนา
3(3-0-6)
PS 7104 Political Economy of Development
ทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของการพัฒนา โดยรวมถึงการศึกษา
บทบาทของรัฐกับตลาดในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการทฤษฎี แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองตั้งแต่ยุค
พาณิชย์นิยมจนถึงยุคหลังสมัยใหม่ การเปรียบเทียบทฤษฎี แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองกับผลของการ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจริงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
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.
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กย 7105 เพศสภาพกับการพัฒนาทางการเมือง
3(3-0-6)
PS 7105 Gender and Political Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสภาพ ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพ วัฒนธรรม
และวาทกรรม การวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและ
การพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ และในฐานะเป็นพลังที่มีส่วนต่อการสร้างดุลยภาพของอานาจ โดยวิธีการศึกษา
แบบการเปรียบเทียบ และการรับรู้การเมืองในวิถีชีวิตประจาวัน รวมทั้งบริบทในสถาบันที่เป็นทางการ
Studies concepts and theories of gender, including the interrelationship between
gender, culture and discourse; examines how gender evolves and changes as a function of
modern economic development and processes and also as a contributing force to the
balance of power through a comparative perspective and from perceiving politics in
everyday life as well as in the institutional/formal context.
กย 7106 การสื่อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
3(3-0-6)
PS 7106 Political Communication and Campaign
แนวคิดการสื่อสารทางการเมือง การตลาดทางการเมือง การกาหนดวาระทางการเมือง ความเชื่อ
และทัศนคติทางการเมือง กับมติมหาชน ยุทธศาสตร์การรณรงค์และการเคลื่อนไหวทางการเมือง
Concepts of political communication; political marketing; political agenda setting;
political belief and attitude and public opinion; campaign and political movement
strategies.
กย 7107 การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
PS 7107 Cultural Politics and Development
ความหมายของการเมืองเชิงวัฒนธรรม ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเชิง
วัฒนธรรม การแบ่งแยกที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีดกัน ความแตกแยก
และการตัดขาดทางสังคมที่ถูกสร้างบทพื้นฐานของวัฒนธรรม อานาจ การต่อต้าน สัญลักษณ์ และมายาคติใน
การแข่งขันและต่อสู้ทางการเมือง การประยุกต์ใช้การเมืองเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม
Definitions of cultural politics; philosophies, theories and concepts related to
cultural politics; culturally constructed divisions and understanding of social exclusion,
fragmentation, and society disconnection based on cultural construction; power, resistance,
symbol, and myth in political competition and struggle; application of cultural politics for
social creation and development.
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กย
รความ
PS 7108 Leadership and Change Management

3(3-0-6)

และ
การใช้ ภ าวะผู้ น าในการจั ด การการเปลี่ ย นแปลง
Definition, types and development of leadership; theories of leadership including
trait theories, behavioral theories, contingency theories, full ranges leadership model,
visionary leadership, and ethical leadership; leadership development; practices of
leadership in the area of change management, both with respect to preparation to handle
changes and stimulation for creating changes in society.
กย 8000 การศึกษาตามแนวแนะ
3(0-0-12)
PS 8000 Directed Studies
การค้นคว้าเอกสารหรือจัดทาโครงการศึกษาในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนามาจัดทาเป็นรายงานทางวิชาการ
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 การค้นคว้าอิสระ
3(0-0-12)
PS 9000 Independent Study
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
Independent study and research on Politics and Development Strategy.
กย 9004 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
PS 9004 Thesis
การศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ จั ย ด้ ว ยตนเองในหั ว ข้ อ ใดหั ว ข้ อ หนึ่ ง เกี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าการเมื อ งและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Self study and research on Politics and Development Strategy after the thesis topic
has been approved by the committee
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก2 ทาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาที่เลือกเรียน
แผน ข เรียนวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิจัยตามประเด็นที่สนใจโดยภายใต้การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะทั้ ง 5 ด้ า น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ สามารถ
ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนาเสนอผลงานวิชาการได้
5.3 ช่วงเวลา
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 1 หรือภาค
เรียนแรก ของปีการศึกษาที่ 2
สาหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์ เริ่มภาคเรียนแรกหรือภาคเรียนที่ 2
ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
จานวน 12 หน่วยกิต
วิชาการค้นคว้าอิสระ
จานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
วิทยานิพนธ์
- กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต เพื่อให้นักศึกษามีหัวข้อใน
การทาวิทยานิพนธ์
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาโท
- กาหนดเวลาในการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
- กาหนดให้นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์เป็น
ระยะๆ
- ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การนาเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์
- มีหน่วยงานให้คาแนะนา ตรวจสอบการทาวิทยานิพนธ์
วิชาการค้นคว้าอิสระ
- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ กระบวนการในการค้นคว้า วิจัย และ
ประเมินผล
- นักศึกษานาเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
- มีประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
- สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ
- ตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสอบ
- ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์
- ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบบน Website ของสถาบันเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมฟังการ
นาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
- งานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ ได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือเอกสารทางวิชาการที่มีคณะกรรมการประเมิน ในระดับ
นานาชาติ หรือ ระดับชาติ โดยจะมีการแสดงหลักฐานการนาเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์

