หมวดวิชาและคาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้ นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ภส 4003
ภส 6000
ภส 6001

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขัน
้ สูง
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา
การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา

หมวดวิชาหลัก
กย 8001
กย 8002
กย 8003

ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง
รัฐ ประชาธิปไตย ประชาสังคม และการพัฒนา

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
กย 8101
กย 8102
กย 8103

ปรัชญาและวิธวี ท
ิ ยาในการศึกษาทางการเมือง
ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยเชิงปริมาณ
ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยเชิงคุณภาพ

หมวดวิชาเลือก
กย 8201
กย 8202
กย 8203
กย 8204
กย 8205
กย 8206
กย 8207
กย 8208
กย 8209
กย 8210
กย 8211
กย 8212
กย 8213
กย 8214
กย 8215

การเมืองเปรียบเทียบร่วมสมัย
โลกาภิวัตน์กบ
ั ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สัมมนาปั ญหาการเมืองร่วมสมัย
การจัดการการปกครองสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการพัฒนา
สัมมนาประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย
ภาวะผู ้นา วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง
สถาบันทางการเมืองและการเลือกตัง้
สัมมนาการเมือง ธุรกิจ และการพัฒนา
ขบวนการทางสังคมและการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนา
การเมือง การพัฒนา และการจัดการสิง่ แวดล ้อม
สัมมนาการจัดการการเปลีย
่ นแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรงทางการเมือง
สัมมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุก
์ บ
ั การพัฒนา
สัมมนาการเมือง การกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาตามแนวแนะ

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กย 9900
กย 9901

วิทยานิพนธ์ (แบบ 1(1.1))
วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1))

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเสริมพื้ นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
ภส 4003 การพ ัฒนาท ักษะภาษาอ ังกฤษแบบบูรณาการขนสู
ั้ ง
เนื้อหาและกิจกรรมเน ้นการบูรณาการทักษะทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน ส่งเสริม
้ เป็ นกลุม
ให ้นักศึกษาได ้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ
่ การนาเสนอหน ้าชัน
่ ย่อย การเขียนสรุปเพือ
่ จับประเด็น
สาคัญ การเขียนรายงานและการวิจัย โดยผู ้บรรยายอาจมอบหมายงานกลุม
่ ตามความเหมาะสม
ึ ษา
ภส 6000 การอ่านและการเขียนภาษาอ ังกฤษระด ับสูงสาหร ับบ ัณฑิตศก
ทบทวนกลวิธท
ี จ
ี่ าเป็ นต่อการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประกอบด ้วยความรู ้ทางด ้าน
โครงสร ้างประโยค ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ความสัมพันธ์ของเนื้อหาภายในอนุเฉทและเรือ
่ งทีอ
่ า่ น
่ มเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอ ังกฤษระด ับสูงสาหร ับบ ัณฑิตศก
ึ ษา
ภส 6001 การซอ
ฝึ กการอ่านเพิม
่ เติมและซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับ นักศึกษาทีย
่ ังบกพร่องในการเรียน
วิชา ภส 6000 เพือ
่ ปรับปรุงความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด ้วยการสอนและ
ฝึ กในลักษณะเฉพาะบุคคล

หมวดวิชาหลัก
กย 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพ ัฒนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิเคราะห์วาทกรรมในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาระสาคัญและองค์ประกอบของการวิเคราะห์ รวมทัง้ แนวทางในการวิเคราะห์วาท
กรรม โดยเน ้นความสัมพันธ์ระหว่างอานาจทางการเมืองและการพัฒนาในบริบทของแต่ละท ้องถิน
่ และสังคม
่ สาร แนวคิดทฤษฎี และหลักฐาน
วิธก
ี ารสาคัญในการวิเคราะห์วาทกรรม ทัง้ วิธก
ี ารทีเ่ น ้นเนื้อหาของการสือ
เชิงประจักษ์ วาทกรรมเกีย
่ วกับประเด็นใหม่ๆทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา การประยุกต์ใช ้การ
วิเคราะห์วาทกรรมในการวิจัยด ้านการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กย 8002 ปร ัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมือง
ปรัชญา จริยธรรม และความคิดทางการเมืองเกีย
่ วกับ รัฐ รัฐธรรมนูญนิยมและนิตธิ รรม สงครามทีช
่ อบธรรม
พลเมืองและความเป็ นพลเมือง ประชาธิปไตย ประชาสังคม ความยุตธิ รรม ความเสมอภาค เสรีภาพ
อิสรภาพ สิทธิมนุษยชน อานาจและความชอบธรรม พหุวัฒนธรรม ทุนทางสังคมความรับผิดชอบทางสังคม
สวัสดิการ และคุณธรรม
ั
กย 8003 ร ัฐ ประชาธิปไตย ประชาสงคม
และการพ ัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด ้วยรัฐ ประชาสังคม และประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาสังคมภายใต ้
ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนย
ิ ม องค์ประกอบและเงือ
่ นไขของการพัฒนาประชาธิปไตย ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับประชาสังคมในฐานะเป็ นภาคีทม
ี่ ค
ี วามเสมอภาคกับการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม ความเป็ นธรรม
และการกระจายผลประโยชน์

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ึ ษาทางการเมือง
กย 8101 ปร ัชญาและวิธวี ท
ิ ยาในการศก
ปรัชญาสังคมศาสตร์ในการศึกษาการเมืองประกอบด ้วย ปรัชญาปฏิฐานนิยม สัจนิยมวิพากษ์ อรรถปริวรรต
ทฤษฎีวพ
ิ ากษ์ หลังโครงสร ้างนิยม และปฏิบัตน
ิ ย
ิ ม และวิธวี ท
ิ ยาในการศึกษาการเมือง แนวศึกษาเชิง
ปทัสถาน ประวัตศ
ิ าสตร์ แนวพฤติกรรมนิยม แนวการเมืองเปรียบเทียบ แนวสถาบันนิยมใหม่ แนววิเคราะห์
อานาจและวาทกรรม
กย 8102 ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยเชงิ ปริมาณ
แนวคิด ขัน
้ ตอน และวิธก
ี ารในการดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณทางการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวิจัยแบบความสัมพันธ์ ทดลอง สารวจ และผสม การกาหนดปั ญหา ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
และการสร ้างเครือ
่ งมือ การวิเคราะห์ข ้อมูลด ้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู การวิเคราะห์เส ้นทาง

การวิเคราะห์ปัจจัย และตัวแบบสมการโครงสร ้าง การเขียนรายงานและอภิปรายผล จริยธรรมในการวิจัย
คุณลักษณะของบทความวิจัยเพือ
่ ตีพม
ิ พ์เผยแพร่
กย 8103 ระเบียบวิธวี จ
ิ ัยเชงิ คุณภาพ
ปรัชญา กระบวนทัศน์และวิธวี ท
ิ ยาในการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์โดยเน ้นสาขาการเมืองและการ
ึ ษา การวิจัยปฏิบัตก
พัฒนา แนวทางชาติพันธุว์ รรณา ปรากฏการณ์วท
ิ ยา กรณีศก
ิ าร และทฤษฎีฐานราก การ
ออกแบบและกระบวนการในการดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร ้างกรอบแนวคิดการวิจัย การ
ึ ษาและกลุม
กาหนดพืน
้ ทีศ
่ ก
่ เป้ าหมาย วิธก
ี ารต่าง ๆ ในการรวบรวมข ้อมูลและแนวทางในการผสมวิธก
ี ารต่าง ๆ
่ ถือของข ้อมูล วิธก
ในการรวบรวมข ้อมูล การตรวจสอบความน่าเชือ
ี ารวิเคราะห์ สังเคราะห์และตีความข ้อมูล
จริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ แนวทางการนาเสนอข ้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

หมวดวิชาเลือก
กย 8201 การเมืองเปรียบเทียบร่วมสม ัย
ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอืน
่ ๆ ในประเด็นร่วมสมัยเกีย
่ วกับการสร ้างรัฐ ชาติ ระบบการเมือง
รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมือง โครงสร ้างทางการเมืองและการปกครอง พรรคการเมืองและการเลือกตัง้
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ขบวนการเคลือ
่ นไหวทางสังคม และภาวะผู ้นา
ทางการเมือง
กย 8202 โลกาภิว ัตน์ก ับยุทธศาสตร์การพ ัฒนา
การศึกษา วิเคราะห์และแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับโลกาภิวัตน์ วิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์กบ
ั แนวคิด
ทฤษฎียท
ุ ธศาสตร์การพัฒนา แนวคิดทฤษฎีโลกาภิวัตน์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทม
ี่ ต
ี อ
่ การพัฒนา
ประเทศทัง้ ทางด ้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร ความมั่นคง และวัฒนธรรม การทบทวนคานิยาม
และวิเคราะห์ข ้อจากัดของอานาจอธิปไตยของประเทศทีเ่ ป็ นผลมาจากโลกาภิวัตน์
ั
กย 8203 สมมนาปั
ญหาการเมืองร่วมสม ัย
การวิเคราะห์และอภิปรายสภาพเงือ
่ นไข ปั ญหา และการตีความประเด็นปั ญหาทางการเมืองทีเ่ ป็ นประเด็น
่ มโยงกับมิตด
ปั ญหาการเมืองร่วมสมัย ซึง่ เชือ
ิ ้านเศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาอุดมการณ์ทางการเมือง
รัฐประหาร การปฏิรป
ู การเมือง จริยธรรมทางการเมือง การกระจายอานาจ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การเมืองเชิงภูมริ ัฐศาสตร์ ความขัดแย ้ง ความรุนแรงทางการเมือง และ
การก่อการร ้าย
กย 8204 การจ ัดการการปกครองสาธารณะ
พัฒนาการแนวคิดการบริหารภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบใหม่ และการจัดการปกครองแบบใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคม การเมืองกับการจัดการปกครอง การจัดการปกครองกับความเป็ น
หุ ้นส่วนระหว่างองค์การ การจัดการปกครองของความสัมพันธ์เชิงสัญญา เครือข่ายนโยบาย และเครือข่าย
ระหว่างองค์การ ความไว ้วางใจและการมีสว่ นร่วมในการจัดการปกครอง
กย 8205 ยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการพ ัฒนา
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช ้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองของนักยุทธศาสตร์จากทัง้ ฝั่ งตะวันตกและ
ั สงคราม ยุทธศาสตร์การปกครอง ศิลปะแห่งผู ้นา หลักของอานาจและศาสตร์ของการ
ตะวันออก ตาราพิชย
่ และแนวคิดการตลาดการเมือง ปรากฏการณ์ทางการเมืองและการ
ตัดสินใจ แนวทางการโฆษณาชวนเชือ
พัฒนาทีส
่ าคัญทัง้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเมืองและ
การพัฒนาประเทศ
ั
กย 8206 สมมนาประชาธิ
ปไตยและการพ ัฒนาทางการเมืองในประเทศไทย
สัมมนาประเด็นปมปั ญหาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองในสังคมไทย ความ
หลากหลายในการนิยามและการตีความประชาธิปไตยของกลุม
่ ต่าง ๆ ในสังคม รูปแบบและเนื้อหา
ประชาธิปไตยทีเ่ หมาะสมในสังคมไทย การสร ้างประชาธิปไตยทีเ่ ข ้มแข็ง ภาวะผู ้นาและจริยธรรมของ
นักการเมือง บทบาทของรัฐสภาและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ความเป็ นสถาบันของพรรคการเมือง โครงสร ้าง
อานาจและการแทรกแซงทางการเมือง การเลือกตัง้ และการรณรงค์หาเสียง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และความขัดแย ้งและการพัฒนาทางการเมือง

กย 8207 ภาวะผูน
้ า ว ัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมือง
แนวความคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาวะผู ้นา อุดมการณ์และการขัดเกลาทางการเมืองรวมทัง้ ความคิดเห็น
ร่วมกัน ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลเกีย
่ วกับการเมือง ผลกระทบของวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการ
่ านาจและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง การกาหนดโครงสร ้างทางการเมือง การวิเคราะห์
เมืองต่อการเข ้าสูอ
ึ ษาจากประเทศต่าง ๆ ทัง้ ในแง่ทฤษฎีและเชิงประจักษ์
และการอภิปรายเกีย
่ วกับกรณีศก
กย 8208 สถาบ ันทางการเมืองและการเลือกตงั้
ั พันธ์
แนวทางการศึกษาเชิงสถาบันนิยมใหม่และพฤติกรรมศาสตร์ โครงสร ้างและปทัสถานเชิงสถาบัน ปฏิสม
เชิงสถาบัน พรรคการเมือง กลุม
่ ผลประโยชน์ ผู ้มีอท
ิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบายสาธารณะ ท ้องถิน
่ นิยมและ
ชาตินย
ิ ม ระบบการเลือกตัง้ พฤติกรรมการลงคะแนนเสียง การตลาดทางการเมือง และบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองในการกาหนดแนวทางการรณรงค์หาเสียง
ั
กย 8209 สมมนาการเมื
อง ธุรกิจ และการพ ัฒนา
สัมมนาประเด็นความสัมพันธ์ตา่ งตอบแทนระหว่างธุรกิจและการเมือง แนวทางและยุทธศาสตร์ทภ
ี่ าคธุรกิจใช ้
โน ้มน ้าวพรรคการเมือง นักการเมืองและผู ้กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐและกฎหมายทีก
่ าหนด
ั พันธ์เชิงอานาจและประเด็น
โครงสร ้าง บรรทัดฐาน และพฤติกรรมทางธุรกิจ การเป็ นภาคีเครือข่าย ปฎิสม
ทางจริยธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพือ
่ การพัฒนา
ั
กย 8210 ขบวนการทางสงคมและการเมื
องภาคประชาชนในการพ ัฒนา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับขบวนการทางสังคม เปรียบเทียบบริบททางประวัตศ
ิ าสตร์กบ
ั การพัฒนารูปแบบ
ของขบวนการทางสังคม อิทธิพลของโลกาภิวัตน์กบ
ั การก่อรูปของขบวนการทางสังคม แนวคิดว่าด ้วย
ขบวนการภาคประชาชนกับการพัฒนาทางการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล ้อม การเมืองใหม่
การเมืองเชิงวัฒนธรรม สันติวธิ ี และอารยะขัดขืน
กย 8211 การเมือง การพ ัฒนา และการจ ัดการสงิ่ แวดล้อม
แนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ในการจัดการภาคีสาธารณะด ้านสิง่ แวดล ้อมทัง้ ในระดับท ้องถิน
่ ระดับชาติ
และระดับโลก บทบาทของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ทัง้ ภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน ในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิง่ แวดล ้อม การจัดการภาคีสาธารณะด ้านสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ การพัฒนาทีส
่ มดุล
และยั่งยืน และการเมืองของการจัดการสิง่ แวดล ้อมแบบมีสว่ นร่วมสาธารณะ
ั
กย 8212 สมมนาการจ
ัดการการเปลีย
่ นแปลง ภาวะวิกฤตและความรุนแรงทางการเมือง
สัมมนาประเด็นความรุนแรง ภาวะวิกฤติ และการเปลีย
่ นแปลงทางการเมืองภายใต ้บริบทของสภาพแวดล ้อม
ทีม
่ ค
ี วามผันผวนอย่างสูง การจัดการโดยใช ้หลักสันติวธิ ี หลักนิตธิ รรม การมีสว่ นร่วม และความยุตธิ รรมเพือ
่
แก ้ไขปั ญหาความรุนแรง การจัดการภาวะวิกฤติ ทัง้ ก่อนและหลังภาวะวิกฤติ การจัดการการเปลีย
่ นแปลงเพือ
่
่
ั
ขับเคลือ
่ นไปสูวส
ิ ยทัศน์รว่ มของการพัฒนาทีส
่ มดุลและยั่งยืนแห่งอนาคต
ั
กย 8213 สมมนาความหลากหลายทางว
ัฒนธรรมและชาติพ ันธุก
์ ับการพ ัฒนา
สัมมนาแนวคิดและทฤษฎีวา่ ด ้วยความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม การก่อตัวของรัฐชาติและการสร ้าง
รัฐทีม
่ ผ
ี ลต่อกลุม
่ ชาติพันธุ์ การแพร่กระจายและบูรณาการทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประเมินผลดีและผลเสียเกีย
่ วกับนโยบายทางด ้านชาติพันธุ ์
ของรัฐ สิทธิทางวัฒนธรรม แนวคิดว่าด ้วยสัมพัทธ์นย
ิ มเชิงวัฒนธรรม ความเป็ นปั จเจกชนนิยม และความเป็ น
สากลนิยมของมนุษยชาติ
ั
กย 8214 สมมนาการเมื
อง การกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพ ัฒนา
สัมมนาแนวคิด ทฤษฎี และตัวแบบทีเ่ กีย
่ วกับการเมืองและการกาหนดนโยบาย เช่น ตัวแบบกระบวนการ ตัว
แบบพหุกระแส ตัวแบบพันธมิตรในการผลักดันนโยบาย ตัวแบบเครือข่ายนโยบาย เป็ นต ้น ปั จจัยทาง
การเมืองและวัฒนธรรมทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการกาหนดและการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนา แนวทางใน
การกาหนด ถ่ายทอด และประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ
ึ ษาตามแนวแนะ
กย 8215 การศก
การศึกษาในเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึง่ เป็ นการเฉพาะ ซึง่ เป็ นประโยชน์แก่การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคน
โดยมีอาจารย์ผู ้หนึง่ รับผิดชอบดูแลและให ้คาแนะนา ทัง้ นี้ต ้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
กย 9900 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1(1.1)) 48 หน่วยกิต
การค ้นคว ้าวิจัยในหัวข ้อทีส
่ นใจเกีย
่ วกับการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต ้การปรึกษาของอาจารย์ท ี่
ปรึกษาอย่างใกล ้ชิด โดยนักศึกษาทุกคนต ้องมีการนาเสนอหัวข ้อ รายงานความก ้าวหน ้าและสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์
กย 9901 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2(2.1)) 36 หน่วยกิต
การค ้นคว ้าวิจัยในหัวข ้อทีส
่ นใจเกีย
่ วกับการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภายใต ้การปรึกษาของอาจารย์ท ี่
ปรึกษาอย่างใกล ้ชิด รวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามทีอ
่ าจารย์ทป
ี่ รึกษาเห็นสมควร

