
 
 

หมวดวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 
ภส 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบรูณาการขัน้สงู 
ภส 6000 การอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสงูส าหรับบัณฑติศกึษา 
ภส 6001 การซอ่มเสรมิการอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษระดับสงูส าหรับบัณฑติศกึษา 

หมวดวิชาหลัก 

กย 8001  ทฤษฎแีละวาทกรรมทางการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
กย 8002 ปรัชญา จรยิธรรม และความคดิทางการเมอืง 
กย 8003 รัฐ ประชาธปิไตย ประชาสงัคม และการพัฒนา 

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

กย 8101  ปรัชญาและวธิวีทิยาในการศกึษาทางการเมอืง 
กย 8102  ระเบยีบวธิวีจิัยเชงิปรมิาณ 
กย 8103  ระเบยีบวธิวีจิัยเชงิคณุภาพ 

หมวดวิชาเลือก  

กย 8201 การเมอืงเปรยีบเทยีบรว่มสมัย 
กย 8202   โลกาภวัิตนก์บัยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
กย 8203   สมัมนาปัญหาการเมอืงรว่มสมัย 
กย 8204   การจัดการการปกครองสาธารณะ 
กย 8205   ยทุธศาสตรท์างการเมอืงและการพัฒนา 
กย 8206   สมัมนาประชาธปิไตยและการพัฒนาทางการเมอืงในประเทศไทย 
 กย 8207  ภาวะผูน้ า วัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืง 
กย 8208  สถาบันทางการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
กย 8209  สมัมนาการเมอืง ธรุกจิ และการพัฒนา 
กย 8210  ขบวนการทางสงัคมและการเมอืงภาคประชาชนในการพัฒนา 
กย 8211  การเมอืง การพัฒนา และการจัดการสิง่แวดลอ้ม 
กย 8212  สมัมนาการจัดการการเปลีย่นแปลง ภาวะวกิฤตและความรนุแรงทางการเมอืง 
กย 8213  สมัมนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาตพิันธุก์บัการพัฒนา 
 กย 8214  สมัมนาการเมอืง การก าหนดนโยบาย และยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  
กย 8215  การศกึษาตามแนวแนะ 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  

กย 9900  วทิยานพินธ ์(แบบ 1(1.1)) 
กย 9901  วทิยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 



 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหนว่ยกิต) 

ภส 4003 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบรูณาการข ัน้สูง  
เน้ือหาและกจิกรรมเนน้การบรูณาการทักษะทัง้ 4 ทกัษะ คอื การฟัง การพูด การอา่นและการเขยีน สง่เสรมิ
ใหนั้กศกึษาไดพ้ัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การน าเสนอหนา้ชัน้เป็นกลุม่ยอ่ย การเขยีนสรปุเพือ่จับประเด็น
ส าคัญ การเขยีนรายงานและการวจิัย โดยผูบ้รรยายอาจมอบหมายงานกลุม่ตามความเหมาะสม 

ภส 6000 การอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสงูส าหรบับณัฑติศกึษา  
ทบทวนกลวธิทีีจ่ าเป็นตอ่การอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประกอบดว้ยความรูท้างดา้น
โครงสรา้งประโยค ศัพทท์ั่วไปและศัพทเ์ฉพาะสาขาวชิา ความสมัพันธข์องเน้ือหาภายในอนุเฉทและเรือ่งทีอ่า่น 

ภส 6001 การซอ่มเสรมิการอา่นและการเขยีนภาษาองักฤษระดบัสงูส าหรบับณัฑติศกึษา 
ฝึกการอา่นเพิม่เตมิและซอ่มเสรมิการอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษสาหรับ นักศกึษาทีย่ังบกพรอ่งในการเรยีน
วชิา ภส 6000 เพือ่ปรับปรงุความสามารถทางการอา่นและการเขยีนภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ดว้ยการสอนและ
ฝึกในลักษณะเฉพาะบคุคล 

หมวดวิชาหลัก 

กย 8001 ทฤษฎแีละวาทกรรมทางการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ความเป็นมาและความส าคัญของการวเิคราะหว์าทกรรมในการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีางการเมอืงและ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา สาระส าคัญและองคป์ระกอบของการวเิคราะห ์รวมทัง้แนวทางในการวเิคราะหว์าท
กรรม โดยเนน้ความสมัพันธร์ะหวา่งอ านาจทางการเมอืงและการพัฒนาในบรบิทของแตล่ะทอ้งถิน่และสงัคม 
วธิกีารส าคัญในการวเิคราะหว์าทกรรม ทัง้วธิกีารทีเ่นน้เน้ือหาของการสือ่สาร แนวคดิทฤษฎ ีและหลักฐาน
เชงิประจักษ์ วาทกรรมเกีย่วกบัประเด็นใหม่ๆ ทางการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา การประยกุตใ์ชก้าร
วเิคราะหว์าทกรรมในการวจิัยดา้นการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

กย 8002 ปรชัญา จรยิธรรม และความคดิทางการเมอืง 
ปรัชญา จรยิธรรม และความคดิทางการเมอืงเกีย่วกบั  รัฐ  รัฐธรรมนูญนยิมและนติธิรรม  สงครามทีช่อบธรรม  
พลเมอืงและความเป็นพลเมอืง ประชาธปิไตย  ประชาสงัคม ความยตุธิรรม  ความเสมอภาค เสรภีาพ  
อสิรภาพ สทิธมินุษยชน อ านาจและความชอบธรรม พหวัุฒนธรรม ทนุทางสังคมความรับผดิชอบทางสงัคม 
สวัสดกิาร และคณุธรรม 

กย 8003 รฐั ประชาธปิไตย ประชาสงัคม และการพฒันา 
แนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยรัฐ ประชาสงัคม และประชาธปิไตย ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกบัประชาสงัคมภายใต ้
ระบอบประชาธปิไตยแบบเสรนียิม องคป์ระกอบและเงือ่นไขของการพัฒนาประชาธปิไตย ความสมัพันธ์
ระหวา่งรัฐกบัประชาสงัคมในฐานะเป็นภาคทีีม่คีวามเสมอภาคกบัการพัฒนาแบบมสีว่นรว่ม ความเป็นธรรม 
และการกระจายผลประโยชน์ 

หมวดวิชาระเบียบวิธีวิจัย  

กย 8101 ปรชัญาและวธิวีทิยาในการศกึษาทางการเมอืง 
ปรัชญาสงัคมศาสตรใ์นการศกึษาการเมอืงประกอบดว้ย ปรัชญาปฏฐิานนยิม สจันยิมวพิากษ์ อรรถปรวิรรต 
ทฤษฎวีพิากษ์ หลังโครงสรา้งนยิม และปฏบิัตนิยิม และวธิวีทิยาในการศกึษาการเมอืง แนวศกึษาเชงิ
ปทัสถาน ประวัตศิาสตร ์แนวพฤตกิรรมนยิม  แนวการเมอืงเปรยีบเทยีบ  แนวสถาบันนยิมใหม่ แนววเิคราะห์
อ านาจและวาทกรรม  

กย 8102 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ  
แนวคดิ ขัน้ตอน และวธิกีารในการด าเนนิการวจิัยเชงิปรมิาณทางการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  
การวจิัยแบบความสมัพันธ ์ ทดลอง ส ารวจ และผสม  การก าหนดปัญหา ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
และการสรา้งเครือ่งมอื การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยเทคนคิการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู การวเิคราะหเ์สน้ทาง 



 
 

การวเิคราะหปั์จจัย และตวัแบบสมการโครงสรา้ง การเขยีนรายงานและอภปิรายผล จรยิธรรมในการวจิัย 
คณุลักษณะของบทความวจิัยเพือ่ตพีมิพเ์ผยแพร ่

กย 8103 ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ  
ปรัชญา กระบวนทัศนแ์ละวธิวีทิยาในการวจิัยเชงิคณุภาพทางสงัคมศาสตรโ์ดยเนน้สาขาการเมอืงและการ
พัฒนา แนวทางชาตพิันธุว์รรณา ปรากฏการณ์วทิยา กรณีศกึษา การวจิัยปฏบิัตกิาร และทฤษฎฐีานราก  การ
ออกแบบและกระบวนการในการด าเนนิการวจิัยเชงิคุณภาพ โดยครอบคลมุการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิัย การ
ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาและกลุม่เป้าหมาย วธิกีารต่าง ๆ ในการรวบรวมขอ้มลูและแนวทางในการผสมวธิกีารต่าง ๆ 
ในการรวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลู วธิกีารวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละตคีวามขอ้มูล 
จรยิธรรมในการวจิัยเชงิคุณภาพ แนวทางการน าเสนอขอ้มลูและการเขยีนรายงานการวจิัยเชงิคุณภาพ 

หมวดวิชาเลือก  

กย 8201 การเมอืงเปรยีบเทยีบรว่มสมยั 
ศกึษาเปรยีบเทยีบประเทศไทยกบัประเทศอืน่ ๆ ในประเด็นรว่มสมัยเกีย่วกบัการสรา้งรัฐ ชาต ิระบบการเมอืง 
รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมทางการเมอืง โครงสรา้งทางการเมอืงและการปกครอง พรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม และภาวะผูน้ า
ทางการเมอืง 

กย 8202 โลกาภวิตันก์บัยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
การศกึษา วเิคราะหแ์ละแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกบัโลกาภวัิตน ์ววัิฒนาการของโลกาภวัิตนก์บัแนวคดิ
ทฤษฎยีทุธศาสตรก์ารพฒันา แนวคดิทฤษฎโีลกาภวัิตนแ์ละผลกระทบของโลกาภวัิตนท์ีม่ตีอ่การพัฒนา
ประเทศทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง การบรหิาร ความมั่นคง และวัฒนธรรม การทบทวนค านยิาม
และวเิคราะหข์อ้จ ากดัของอ านาจอธปิไตยของประเทศทีเ่ป็นผลมาจากโลกาภวัิตน์  

กย 8203 สมัมนาปญัหาการเมอืงรว่มสมยั 
การวเิคราะหแ์ละอภปิรายสภาพเงือ่นไข ปัญหา และการตคีวามประเด็นปัญหาทางการเมอืงทีเ่ป็นประเด็น
ปัญหาการเมอืงรว่มสมัย ซึง่เชือ่มโยงกบัมติดิา้นเศรษฐกจิและสงัคม  ปัญหาอดุมการณ์ทางการเมอืง 
รัฐประหาร การปฏริปูการเมอืง จรยิธรรมทางการเมอืง การกระจายอ านาจ การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของ
ประชาชน การละเมดิสทิธมินุษยชน การเมอืงเชงิภูมริัฐศาสตร ์ความขัดแยง้ ความรนุแรงทางการเมอืง และ
การกอ่การรา้ย  

กย 8204 การจดัการการปกครองสาธารณะ 
พัฒนาการแนวคดิการบรหิารภาครัฐ การจัดการภาครัฐแบบใหม ่และการจดัการปกครองแบบใหม ่
ความสมัพันธร์ะหวา่งสถาบันทางสงัคม การเมอืงกบัการจัดการปกครอง การจัดการปกครองกบัความเป็น
หุน้สว่นระหวา่งองคก์าร การจัดการปกครองของความสมัพันธเ์ชงิสญัญา เครอืขา่ยนโยบาย และเครอืขา่ย
ระหวา่งองคก์าร ความไวว้างใจและการมสีว่นรว่มในการจัดการปกครอง  

กย 8205 ยทุธศาสตรท์างการเมอืงและการพฒันา 
การวเิคราะหแ์ละการประยกุตใ์ชย้ทุธศาสตรท์างการเมอืงของนักยทุธศาสตรจ์ากทัง้ฝ่ังตะวันตกและ
ตะวันออก  ต าราพชิยัสงคราม ยทุธศาสตรก์ารปกครอง ศลิปะแหง่ผูน้ า หลักของอ านาจและศาสตรข์องการ
ตัดสนิใจ แนวทางการโฆษณาชวนเชือ่และแนวคดิการตลาดการเมอืง ปรากฏการณ์ทางการเมอืงและการ
พัฒนาทีส่ าคัญทัง้ในระดับประเทศและระหวา่งประเทศ ความสมัพันธร์ะหวา่งยทุธศาสตรท์างการเมอืงและ
การพัฒนาประเทศ 

กย 8206 สมัมนาประชาธปิไตยและการพฒันาทางการเมอืงในประเทศไทย 
สมัมนาประเด็นปมปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตยและการพัฒนาทางการเมอืงในสงัคมไทย ความ
หลากหลายในการนยิามและการตคีวามประชาธปิไตยของกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคม  รปูแบบและเน้ือหา
ประชาธปิไตยทีเ่หมาะสมในสงัคมไทย การสรา้งประชาธปิไตยทีเ่ขม้แข็ง ภาวะผูน้ าและจรยิธรรมของ
นักการเมอืง บทบาทของรัฐสภาและองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ความเป็นสถาบันของพรรคการเมอืง โครงสรา้ง
อ านาจและการแทรกแซงทางการเมอืง การเลอืกตัง้และการรณรงคห์าเสยีง การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของ
ประชาชน  และความขัดแยง้และการพัฒนาทางการเมอืง  



 
 

กย 8207 ภาวะผูน้ า วฒันธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืง 
แนวความคดิ ทฤษฎแีละการวเิคราะหภ์าวะผูน้ า อดุมการณ์และการขัดเกลาทางการเมอืงรวมทัง้ความคดิเห็น
รว่มกนั ทัศนคตแิละคา่นยิมของบคุคลเกีย่วกบัการเมอืง  ผลกระทบของวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการ
เมอืงตอ่การเขา้สูอ่ านาจและการมสีว่นรว่มทางการเมอืง  การก าหนดโครงสรา้งทางการเมอืง การวเิคราะห์
และการอภปิรายเกีย่วกบักรณีศกึษาจากประเทศตา่ง ๆ ทัง้ในแงท่ฤษฎแีละเชงิประจักษ์  

กย 8208 สถาบนัทางการเมอืงและการเลอืกต ัง้ 
แนวทางการศกึษาเชงิสถาบันนยิมใหมแ่ละพฤตกิรรมศาสตร ์โครงสรา้งและปทัสถานเชงิสถาบัน ปฏสิมัพันธ์
เชงิสถาบัน พรรคการเมอืง กลุม่ผลประโยชน ์ผูม้อีทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบายสาธารณะ ทอ้งถิน่นยิมและ
ชาตนิยิม ระบบการเลอืกตัง้ พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีง การตลาดทางการเมอืง และบทบาทของสถาบัน
ทางการเมอืงในการก าหนดแนวทางการรณรงคห์าเสยีง 

กย 8209 สมัมนาการเมอืง ธุรกจิ และการพฒันา 
สมัมนาประเด็นความสมัพันธต์า่งตอบแทนระหวา่งธรุกจิและการเมอืง แนวทางและยทุธศาสตรท์ีภ่าคธรุกจิใช ้

โนม้นา้วพรรคการเมอืง นักการเมอืงและผูก้ าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร ์นโยบายรัฐและกฎหมายทีก่ าหนด
โครงสรา้ง บรรทัดฐาน และพฤตกิรรมทางธรุกจิ การเป็นภาคเีครอืขา่ย ปฎสิมัพันธเ์ชงิอ านาจและประเด็น
ทางจรยิธรรมระหวา่งภาครัฐและเอกชนเพือ่การพัฒนา 

กย 8210 ขบวนการทางสงัคมและการเมอืงภาคประชาชนในการพฒันา 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัขบวนการทางสงัคม เปรยีบเทยีบบรบิททางประวัตศิาสตรก์บัการพัฒนารปูแบบ
ของขบวนการทางสงัคม อทิธพิลของโลกาภวัิตนก์บัการกอ่รปูของขบวนการทางสงัคม แนวคดิวา่ดว้ย
ขบวนการภาคประชาชนกบัการพัฒนาทางการเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม การเมอืงใหม ่
การเมอืงเชงิวัฒนธรรม สันตวิธิ ีและอารยะขัดขนื   

กย 8211 การเมอืง การพฒันา และการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและประสบการณ์ในการจัดการภาคสีาธารณะดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในระดับทอ้งถิน่ ระดับชาต ิ
และระดับโลก บทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ภาครัฐ ประชาสงัคม และภาคเอกชน ในการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และสิง่แวดลอ้ม การจัดการภาคสีาธารณะดา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาทีส่มดลุ
และยั่งยนื และการเมอืงของการจัดการสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นรว่มสาธารณะ  

กย 8212 สมัมนาการจดัการการเปลีย่นแปลง ภาวะวกิฤตและความรนุแรงทางการเมอืง 
สมัมนาประเด็นความรนุแรง ภาวะวกิฤต ิและการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายใตบ้รบิทของสภาพแวดลอ้ม
ทีม่คีวามผันผวนอยา่งสงู การจัดการโดยใชห้ลักสนัตวิธิ ีหลักนติธิรรม การมสีว่นรว่ม และความยตุธิรรมเพือ่
แกไ้ขปัญหาความรนุแรง การจัดการภาวะวกิฤต ิทัง้กอ่นและหลังภาวะวกิฤต ิการจัดการการเปลีย่นแปลงเพือ่
ขับเคลือ่นไปสูว่สิยัทัศนร์ว่มของการพัฒนาทีส่มดลุและยั่งยนืแหง่อนาคต   

กย 8213 สมัมนาความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุก์บัการพฒันา 
สมัมนาแนวคดิและทฤษฎวีา่ดว้ยความแตกตา่งหลากหลายทางวัฒนธรรม การกอ่ตัวของรัฐชาตแิละการสรา้ง
รัฐทีม่ผีลตอ่กลุม่ชาตพิันธุ ์การแพรก่ระจายและบรูณาการทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกบั
การพัฒนาทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ประเมนิผลดแีละผลเสยีเกีย่วกบันโยบายทางดา้นชาตพิันธุ์
ของรัฐ สทิธทิางวัฒนธรรม แนวคดิวา่ดว้ยสมัพัทธน์ยิมเชงิวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกชนนยิม และความเป็น
สากลนยิมของมนุษยชาต ิ 

กย 8214 สมัมนาการเมอืง การก าหนดนโยบาย และยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
สมัมนาแนวคดิ ทฤษฎ ีและตัวแบบทีเ่กีย่วกบัการเมอืงและการก าหนดนโยบาย เชน่ ตัวแบบกระบวนการ ตัว
แบบพหกุระแส ตัวแบบพนัธมติรในการผลักดันนโยบาย ตัวแบบเครอืขา่ยนโยบาย เป็นตน้ ปัจจัยทาง
การเมอืงและวัฒนธรรมทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนดและการตดัสนิใจเชงินโยบายและการพัฒนา  แนวทางใน
การก าหนด ถา่ยทอด และประสานแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาในระดับตา่ง ๆ  

กย 8215 การศกึษาตามแนวแนะ 
การศกึษาในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่เป็นการเฉพาะ ซึง่เป็นประโยชนแ์กก่ารท าวทิยานพินธข์องนักศกึษาแตล่ะคน 
โดยมอีาจารยผ์ูห้นึง่รับผดิชอบดแูลและใหค้ าแนะน า ทัง้น้ีตอ้งผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 
 
 



 
 

หมวดวิชาวิทยานพินธ์  

กย 9900 วทิยานพินธ ์(แบบ 1(1.1)) 48 หนว่ยกติ  

การคน้ควา้วจิัยในหัวขอ้ทีส่นใจเกีย่วกบัการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ภายใตก้ารปรกึษาของอาจารยท์ี่
ปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ โดยนักศกึษาทกุคนตอ้งมกีารน าเสนอหัวขอ้ รายงานความกา้วหนา้และสอบป้องกนั
วทิยานพินธ ์

กย 9901 วทิยานพินธ ์(แบบ 2(2.1)) 36 หนว่ยกติ  

การคน้ควา้วจิัยในหัวขอ้ทีส่นใจเกีย่วกบัการเมอืงและยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ภายใตก้ารปรกึษาของอาจารยท์ี่
ปรกึษาอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึการศกึษารายวชิาภาคทฤษฎตีามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเห็นสมควร 


