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หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Political Science Program 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Political Science 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : ร.ม. 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.P.S. 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะรัฐศาสตร� และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา  

 จากบทเรียนการแก�ป�ญหาวิกฤติในทุกๆ ด�านของหลายประเทศท่ัวโลก พบว�ากระบวนการแก�ป�ญหาใดๆ 

ล�วนต�องอาศัยนักรัฐศาสตร�ที่มีอุดมการณ� จิตวิญญาณ มีความเคารพคุณค�าแห�งความเป�นมนุษย�และสิ่งแวดล�อม  มี

ภูมิป�ญญา มีวิสัยทัศน� มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเพ่ิมพูนความรู�  ความสามารถ และทักษะในทุกด�านอย�าง

ต�อเนื่อง เพ่ือสร�างนักปกครองรุ�นใหม�ที่มีความพร�อมทั้งในด�านการเมืองกับการบริหารแบบประชาธิปไตย และการเป�น

นักวิชาการที่จะสามารถนําพาสังคมไปสู�ความสันติสุขอย�างย่ังยืนได�  

 หลักสูตรนี้จึงมีความมุ�งหมายที่จะพัฒนาให�มหาบัณฑิตเป�นผู�นําท่ีมีความรอบรู�แบบรอบด�าน เท�าทันโลก มี

การพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง และต้ังอยู�บนฐานแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 4Ds ได�แก� Democracy หรือ

ประชาธิปไตย Decentralization หรือการกระจายอํานาจ Development หรือการพัฒนา และ Decency หรือคุณธรรม

จริยธรรม 

 

ความสําคัญ 

 หลักสูตรนี้สร�างข้ึนมาเพ่ือสร�างนักรัฐศาสตร�ท่ีมีลักษณะสอดคล�องกับหลัก 4Ds ได�แก� การเป�นผู�เคารพและ

เชื่อม่ันในหลักประชาธิปไตย หรือ Democracy การให�ความสําคัญกับหลักการกระจายอํานาจ อันเป�นรากฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย หรือ Decentralization การยึดหลักการพัฒนามาเป�นแนวทางในการสร�างสรรค�สังคมให�เจริญ

งอกงามหรือ Development และการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเป�นรากฐานในการเมืองและการปกครองหรือ 

Decency 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�เป�นผู�ที่มีองค�ความรู� และความเข�าใจเก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองใน
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ระบอบประชาธิปไตย โดยใช�กระบวนการเรียนรู�แบบบูรณาการที่มุ�งเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 

 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�เป�นผู�ที่มีความสามารถและทักษะที่สําคัญ และจําเป�นสําหรับการเป�นนักปกครอง

และนักการเมืองที่ดี และสามารถนําพาสังคมไปสู�ความสันติสุขอย�างย่ังยืน 

 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให�เป�นผู�ที่มีความรู� เป�นนักวิชาการทางด�านรัฐศาสตร�ท่ีสามารถแปลงองค�ความรู�

ไปสู�การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเทศชาติบ�านเมืองให�เจริญก�าวหน�าต�อไปได� 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน  วันเสาร� - วันอาทิตย�     เวลา 09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2.  ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4.  ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5.  เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 6. เป�นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 

 

ระบบการจัดการศึกษา  

 1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ� งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1             

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�    

 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียนการวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละรายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี
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บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน(letter grades) ที่มีค�าระดับขั้น 

(numeric grades) ดังต�อไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม    4.0 

     B+    ดีมาก    3.5 

     B    ดี     3.0 

     C+    พอใช�    2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก     0.0 

 7.  สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

หรือเม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได�สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา
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ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาค การศึกษา สัญลักษณ� IP 

จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ

ประเมินผลการศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ 

ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

       ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อท่ีประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับ

สมบรูณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 
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       ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ผลงานซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมี

กรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

        2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ          18 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก         6 หน�วยกิต 

    4) วิทยานิพนธ�         12 หน�วยกิต 

 2.  แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน�วยกิต 

    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ         18 หน�วยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือก        12 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ        6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�       0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบ

คัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม�พอใจ)  

มีดังต�อไปนี้ 

                           จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                      3(3-0-6)    

   (English for Graduate Studies) 

POL  501     ความรู�พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร�        3(3-0-6)   

    (Introduction to Political Science) 

 

 2. หมวดวิชาบังคับ        จํานวน    18 หน�วยกิต  

POL  601  ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง         3(3-0-6)   

   (Political Philosophy and Theory) 
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POL  602  การเมืองเปรียบเทียบ           3(3-0-6)    

   (Comparative Politics) 

POL  603  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร�         3(3-0-6)   

   (Political Science Research Methodology) 

POL  604  รัฐกับการพัฒนา            3(3-0-6)   

   (State and Development) 

POL  605  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย        3(3-0-6)   

   (Seminar in Thai Politics and Government) 

POL  606  สัมมนาการเมืองท�องถิ่น          3(3-0-6)   

   (Seminar in Local Politics)  

 

 3.  หมวดวิชาเลือก          

 แผน ก แบบ ก2  เลือกเรียน 2 รายวิชา  6 หน�วยกิต  แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�)  เลือกเรียน 4 รายวิชา 

12 หน�วยกิต จากรายวิชาต�อไปนี้ 

POL  611  การทุจริตทางการเมือง          3(3-0-6)   

   (Political Corruption) 

POL  612  อํานาจ สถาบัน และกระบวนการทางการเมือง     3(3-0-6)   

   (Power, Institution and Process in Politics) 

POL  613  ทฤษฎีประชาธิปไตย           3(3-0-6)   

   (Democratic Theory) 

POL  614  ชนชั้นนําทางการเมือง           3(3-0-6)   

   (Political Elite) 

POL  615  การสื่อสารทางการเมือง         3(3-0-6)   

   (Political Communication) 

POL  616  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย         3(3-0-6)   

   (Thai Economy, Politics and Society) 

POL  617  การเมืองการปกครองท�องถิ่นไทย       3(3-0-6)   

   (Thai Local Politics and Government) 

POL  618  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�                    3(3-0-6)   

   (Electronic Government) 

POL  619  สัมมนาการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�     3(3-0-6)   

   (Seminar in Southeast Asian Politics) 

POL  620    สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมือง       3(3-0-6)   

   (Seminar in Selected Political Topics) 
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 4.  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)  

POL  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                  6(0-18-9) 

        (Independent Study)  

POL  698  การสอบประมวลความรู�                  0(0-0-0) 

    (Comprehensive Examination) 

POL  699  วิทยานิพนธ�                  12(0-36-18) 

    (Thesis) 

 

แผนการศึกษา   

ป�ที่ 1 

แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที่ 1 

POL 601 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง               3(3-0-6) 

POL 602 การเมืองเปรียบเทียบ                     3(3-0-6) 

POL 603 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร�              3(3-0-6) 

POL 604 รัฐกับการพัฒนา                         3(3-0-6) 

                               รวม      12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย          3(3-0-6) 

POL 606 สัมมนาการเมืองท�องถ่ิน                  3(3-0-6) 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

                               รวม      12    หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 

POL 601 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง               3(3-0-6) 

POL 602 การเมืองเปรียบเทียบ                     3(3-0-6) 

POL 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร�              3(3-0-6) 

POL 604 รัฐกับการพัฒนา                         3(3-0-6) 

                              รวม     12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย          3(3-0-6) 

POL 606 สัมมนาการเมืองท�องถ่ิน                  3(3-0-6) 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

                             รวม      12   หน�วยกิต 

                                                                

ป�ที่ 2 

แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที่ 1 

POL 699 วิทยานิพนธ�                            6(0-18-9) 

รวม       6    หน�วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 

POL 699 วิทยานิพนธ�                            6(0-18-9) 

                                รวม       12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 1 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

POL 61X วิชาเลือก                               3(3-0-6) 

POL 697 การศึกษาค�นคว�าอิสระ                  6(0-18-9) 

                              รวม      12   หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 

POL 698 การสอบประมวลความรู�                  0(0-0-0)      
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คําอธิบายรายวิชา   

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                 (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   

     (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช�เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 Development of English language skills with an emphasis on reading comprehension in content areas, 

and academic writing to enhance student’s ability to read and understand technical and non-technical English;  

course materials taken from newspapers, journal articles, websites as well as textbooks relevant to the 

student’s various fields of study. 

  

POL  501  ความรู�พื้นฐานทางรัฐศาสตร�        3(3-0-6)   

      (Introduction to Political Science) 

  ขอบข�ายของการศึกษารัฐศาสตร� ความสัมพันธ�ระหว�างวิชารัฐศาสตร�กับศาสตร�อื่นๆ ความสัมพันธ�ระหว�าง

รัฐกับพลเมือง อํานาจทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ปรัชญาการเมือง อุดมการณ�

ทางการเมือง การปกครองส�วนท�องถ่ิน การเมืองเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร� และ

ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ 

 Scope of political science, relationship between political science and other sciences, the relationship 

between state and people, political power, political institutes, political process, political philosophy, political 

ideology, local government, comparative politics, public policy, public administration, and international relation. 

 

 2. หมวดวิชาบังคับ           

POL  601  ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง         3(3-0-6)   

   (Political Philosophy and Theory) 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมืองของนักคิดที่

สําคัญจากยุคคลาสสิกถึงป�จจุบัน ความเก่ียวข�องทางปรัชญาและทฤษฎีทางการเมืองต�อประเด็นต�างๆทางการเมือง

ในป�จจุบัน เช�น สิทธิและหน�าที่ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความชอบธรรม 

 Definition and scope of political philosophy and political theories, political philosophy and theories of 

important thinkers from classic era to the present, and the way in which political philosophy and theory relate 

to the current political issues such as rights and duties, equality, justice and legitimacy.    

 

POL  602  การเมืองเปรียบเทียบ           3(3-0-6)    

   (Comparative Politics) 

 ความสําคัญของการเมืองเปรียบเทียบ รูปแบบการวิเคราะห�เปรียบเทียบ ประเภทของการศึกษาเปรียบเทียบ 
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หลักการเปรียบเทียบ แนวการเปรียบเทยีบ การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาทางด�านโครงสร�าง สถาบัน กระบวนการ 

รัฐบาล พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง 

 Importance of comparison, forms of comparative analysis, types of comparative studies, logic of 

comparison, approaches to comparative politics, and political case study depicting comparison of structures, 

institutions, processes, government, behaviors and cultures. 

 

POL  603  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร�        3(3-0-6)   

   (Political  Science Research Methodology) 

  ความรู�และทักษะการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การคิดประเด็นการวิจัยทางรัฐศาสตร� การ

ออกแบบการวิจัย การค�นคว�าและรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูล สถิติเบ้ืองต�นสําหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร� 

การอภิปรายผล และการเขียนรายงานการวิจัย  

  Knowledge and research methodology in quantitative and qualitative aspects, topics of political science 

research, research design, techniques for data searching and collecting data, data analysis, basic statistics for 

political science research, and interpretation, and writing research report. 

 

POL  604  รัฐกับการพัฒนา            3(3-0-6)   

   (State and Development) 

 ความหมาย แนวคิด และหลักเก่ียวกับรัฐและการพัฒนาท้ังในยุคทันสมัย เช�น ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีมาร�ก

ซิสต� ทฤษฎีพ่ึงพา และทฤษฎีความทันสมัย และหลังยุคทันสมัย เช�น การพัฒนาแบบย่ังยืน ประชาสังคม เศรษฐกิจ

พอเพียง เป�นต�น การวางแผนและการจัดการโครงการเพ่ือการพัฒนา บทบาทรัฐและประชาชนกับการพัฒนา 

ผลกระทบต�อรัฐและการพัฒนา การพัฒนาของรัฐไทย การวิพากษ�การพัฒนา และทางเลือกของการพัฒนาของไทย 

และบทบาทขบวนเคลื่อนไหวทางการเมืองในการพัฒนา 

 Meaning, concepts and theory of state and development in modern era such as world system theory, 

Marxist theory, Dependent theory, and Modernization theory, and post modern era: sustainable development, 

civil society, and sufficiency economy, planning and project management for development, roles of state and 

people toward development, effect toward state and development, development in Thai state, critiques of 

development, and alternatives of Thai development, and roles of political movement in development. 

 

POL  605  สัมมนาการเมืองการปกครองไทย        3(3-0-6)   

   (Seminar in Thai Politics and Government) 

 พัฒนาการการเมืองการปกครองไทยสมัยใหม�นับแต�ป� พ.ศ.2475 ถึงป�จจุบัน ในแง�มุมต�างๆ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร�างและอํานาจ  ป�จจัยและผลกระทบต�อการเมืองการปกครองไทยตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง ป�ญหาการเมืองการปกครองไทย จุดเปลี่ยนการเมืองไทย  รวมท้ังการ

วิเคราะห�และอภิปรายเก่ียวกับทิศทางการเมืองในอนาคต  

 Development of modern Thai politics and government from 1932 to present in several aspects, 

changing in structure and power, factors and effects toward Thai politics on changing in society and political 
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culture, problems of Thai politics and government, changing point in Thai politics, and analysis and discussion 

on Thai political trends. 

 

POL  606  สัมมนาการเมืองท�องถิ่น          3(3-0-6)   

   (Seminar in Local Politics) 

 แนวคิดทฤษฎีการเมืองท�องถ่ิน ระบบการเมืองระดับชาติกับการเมืองท�องถ่ิน ผู�นําทางการเมืองท�องถ่ินกับ

ระบบราชการ การมีส�วนร�วมทางการเมืองในการพัฒนาท�องถิ่น การเลือกต้ังท�องถิ่น วิสัยทัศน�และการพัฒนาท�องถิ่น 

ป�ญหาเชิงโครงสร�างและระบบการเมืองท�องถิ่นด�านอํานาจหน�าที่และงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

และแนวโน�มของการเมืองท�องถิ่น  

 Concepts and theories of local politics, national political system and local politics, local political leaders 

and bureaucratic system, political participation in local politics, local election, visions of local development, 

structural and political systematic problems in authority and budget aspects of local government, and trends 

of local politics. 

 

  3. หมวดวิชาเลือก           

POL  611  การทุจริตทางการเมือง          3(3-0-6)   

   (Political Corruption) 

 แนวคิดและทฤษฎีการทุจริตในภาครัฐ รูปแบบ พัฒนาการ และแนวทางในการแก�ไขทุจริตในภาครัฐ 

ความสัมพันธ�ระหว�างผู�นํากับกระบวนการคอรัปชั่น การทุจริตในประเทศ ที่พัฒนาแล�วและประเทศกําลังพัฒนา การ

ตรวจสอบการคอรัปชั่นของสังคมไทย 

 Political corruption concepts, patterns, evolution, consequences, and solutions of corruption in public 

sector, relation between leader and corruption process, political corruption in developed and developing 

countries, political corruption and accountability in corruption of Thai society. 

 

POL  612  อํานาจ สถาบัน และกระบวนการทางการเมือง    3(3-0-6)   

    (Power, Institution and Process in Politics) 

 แนวคิดและพัฒนาการเก่ียวกับอํานาจ และพัฒนาการของสถาบันการเมือง รูปแบบ โครงสร�างและ

กระบวนการทางการเมืองในระบอบการเมืองการปกครองต�างๆ ในประเทศตะวันตกและประเทศกําลังพัฒนา 

 Concepts and evolution of power, the development of political institutions, patterns, structures and 

political processes in various political regimes of western and developing countries. 

 

POL  613  ทฤษฎีประชาธิปไตย           3(3-0-6)   

   (Democratic Theory) 

 วิวัฒนาการของประชาธิปไตยต้ังแต�สมัยกรีกจนถึงป�จจุบัน ทฤษฎีและรูปแบบทางการเมืองในวิถีทางแบบ

ประชาธิปไตยของนักคิดคลาสสิกจนถึงนักคิดแนววิพากษ�ป�ญหาและข�อถกเถียงในทางทฤษฎีประชาธิปไตยตะวันตก 

การวิพากษ�การนําทฤษฎีประชาธิปไตยแปลงไปสู�การปฏิบัติในประเทศกําลังพัฒนา 
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 Evolution of democracy from the ancient Greek to the present, political theories and patterns of 

democratic forms of the classic to the critical thinkers, theoretical problems and argruments of western 

democracy, criticism of democratic theory implementation in developing countries. 

 

POL  614  ชนชั้นนําทางการเมือง          3(3-0-6)   

   (Political Elite) 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชนชั้นนําทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นนํา ลักษณะของกลุ�มชนชั้น

นําในประเทศต�างๆ การต�อสู�ทางการเมือง ความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยและความเสมอภาคของผู�นํา การโต�แย�ง

ระหว�างทฤษฎีชนชั้นนํากับประชาธิปไตย   

 Concepts of political elite, circulation of the elite, characteristics of elite group in various countries, 

political struggle, concepts of democracy and equality of the elite, controversy between theories of elite and 

democracy. 

 

POL  615  การสื่อสารทางการเมือง          3(3-0-6)   

   (Political Communication) 

 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ช�องทางการสื่อสารทางการเมือง จิตวิทยาการสื่อสารทางการเมือง 

การสื่อสารกับระบอบการเมือง การสื่อสารทางการเมืองกับประชาธิปไตย การสื่อสารทางการเมืองของภาครัฐ ภาค

ประชาชน พรรคการเมือง และผู�นํา การเลือกต้ังกับการสื่อสารทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองในยุคโลกา

ภิวัตน� รัฐกับการจัดการข�าวสารผ�านสื่อสังคมทางอินเทอร�เน็ต 

 Concepts and theories of political communication, political communication channels, political 

communication psychology, communication and political regimes, political communication and democracy, 

political communication of government, civil society, political parties and leaders, election and political 

communication, and political communication and globalization, state and information management through 

social media on internet. 

 

POL  616  สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย         3(3-0-6) 

   (Thai Economy, Politics and Society) 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของไทยในช�วงหนึ่งศตวรรษจนถึงป�จจุบัน ความสัมพันธ�

ระหว�างสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กับการเมืองไทย อิทธิพลจากป�จจัยภายในและภายนอกที่มีผลต�อการ

กําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของไทย  ไทยกับสถาบันและองค�การระหว�างประเทศด�านเศรษฐกิจการเมือง และ

ระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลก  

 Changing of socio-political economy in Thailand during the past century to the present, relationship 

between social culture, economy, and Thai politics; internal and external factors relating to Thai politico-

economic policy formulation, Thailand and international politico-economic institutions and organizations and 

world politico-economic order. 
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POL  617  การเมืองการปกครองท�องถิ่นไทย       3(3-0-6) 

   (Thai Local Politics and Government) 

 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและการปกครองท�องถ่ิน ลักษณะโครงสร�าง และกระบวนการทางการ

เมืองท�องถิ่นของไทย การเปรียบเทียบการปกครองท�องถิ่นไทยกับต�างประเทศ บทบาทและภาวะผู�นําของนักการเมือง

ท�องถ่ินในการบริหารองค�การปกครองท�องถ่ินรูปแบบต�างๆ ความสัมพันธ�ระหว�างการเมืองท�องถ่ินกับการเมือง

ระดับชาติ กลุ�มผลประโยชน� กลุ�มอิทธิพล ผู�นําทางการเมือง ภาคประชาสังคม กระบวนการสร�างมติในท�องถิ่น การ

บริหารความขัดแย�ง ประเด็นป�ญหาและแนวทางการพัฒนาการเมืองท�องถิ่นไทย 

 Theories and concepts relating to local politics and government; structures and processes of Thai local 

politics; comparision between Thai local government and foreign local government;  administrative roles and 

leadership of local politicians in various forms of Thai local government; relationship between local politics and 

national politics; interest groups, pressure groups, political leaders and civil societies; resolutions at the local 

level; conflict management; problem solving and development of Thai local politics. 

 

POL  618  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�                    3(3-0-6)   

      (Electronic Government) 

 แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� การ

วางแผนและการบริหารจัดการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ความท�าทายและอุปสรรคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส�กับความม่ันคงทางการเมือง ธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย 

 Concepts of electronic government (e-government), types of e-government, e-government policy, e-

government planning and management, challenges and problems with e-government, e-government and 

political stability, governance and democracy. 

 

POL  619  สัมมนาการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�       3(3-0-6)   

   (Seminar in Southeast Asian Politics) 

 การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� สถาบันและกระบวนการทางการเมือง โครงสร�างอํานาจ 

ผู�นํา วัฒนธรรมทางการเมือง ป�ญหาและป�จจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลต�อการเมืองการปกครองของประเทศ

ต�างๆ และแนวโน�มการเมืองของประชาคมอาเซียน  

 Politics in Southeast Asian countries, political institutions and processes, power structures, leaders, 

political cultures, problems and internal and external factors toward politics of each country, and political 

trends of ASEAN. 

 

POL  620  สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมือง      3(3-0-6)   

   (Seminar in Selected Political Topics) 

 ประเด็นเฉพาะทางด�านการเมืองที่มีความสําคัญและได�รับความสนใจจากแวดวงวิชาการและสาธารณะชน 

เช�น การปกครองส�วนท�องถิ่น การกระจายอํานาจ สถาบันทางการเมือง ชนชั้นปกครองและประชาชน อนาคต

การเมืองไทย เป�นต�น 
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 Special emerging political issues that are significant and interesting to public and academic world: 

local government, decentralization, political reform, political institutes, elite and citizen, future of Thai politics. 

 

 4.  วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

POL  697  การศึกษาค�นคว�าอิสระ         6(0-18-9) 

   (Independent Study) 

 หัวข�อที่นักศึกษาสนใจ ภายใต�การแนะนําของอาจารย�ท่ีปรึกษาแบบตัวต�อตัว เพ่ือเป�ดโอกาสให�นักศึกษา

สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสร�างสรรค�หรือการศึกษากรณีศึกษาได�โดยตนเอง โดยต�องเสนอเอกสารประกอบการ

ศึกษา และนําเสนอด�วยปากเปล�าต�ออาจารย�ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป�นผู�ได�ประเมินผลด�วย 

 Topics interesting to students under the guidance of an adviser, under one on one, supervision to 

provide a chance for students to self-select a creative research project or case study; the student must 

present a paper that is compulsory to his education or research plan; oral   presentation will be evaluated by 

the advisor and examination committees. 

 

POL  698  การสอบประมวลความรู�         0(0-0-0) 

    (Comprehensive Examination) 

  การสอบประมวลความรู�ทางการเมือง เกณฑ�การสอบผ�านคือ ผลการสอบต�องอยู�ในระดับข้ันเป�นที่น�าพอใจ 

(S)  

 Comprehensive examination in, S/U graded, S grade is required for completion. 

 

POL  699  วิทยานิพนธ�                  12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 การวิจัยสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป�นโครงการวิจัยในหัวข�อหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่อง

ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย�ผู�ควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ� โดย

ต�องมีรายงานการสอบป�องกันวิทยานิพนธ�และเผยแพร�ผลการศึกษา 

 A research study for the fulfillment of the program; the research topics or issues are based on 

student’s interest under the guidance of advisors and thesis committee; oral presentation and publication of 

research findings are required upon the completion of the program. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

 1. คําอธิบายโดยย�อ 

 การศึกษาค�นคว�าอิสระ 

 นักศึกษานําเสนอและดําเนินการโครงการศึกษาค�นคว�าอิสระด�วยตนเองให�แล�วเสร็จ ภายใต�การชี้แนะและให�

คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา และทําการนําเสนอปากเปล�าพร�อมส�งรายงานฉบับสมบูรณ� 

 วิทยานิพนธ� 

 การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเป�นโครงการวิจัยในหัวข�อหรือ
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ประเด็นเก่ียวกับเรื่องที่นักศึกษาสนใจ ภายใต�การดูแลและการแนะนําของอาจารย� ผู�ควบคุมและคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ� โดยต�องมีรายงานและการสอบป�องกันวิทยานิพนธ�  

 2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  2.1 มีองค�ความรู�เก่ียวกับรัฐศาสตร� 

  2.2  สามารถวิเคราะห�ป�ญหา รวมทั้งประยุกต�ความรู� ทักษะ และการใช�กระบวนการวิจัย 

   แก�ป�ญหาเก่ียวกับรัฐศาสตร� 

  2.3  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกต�ใช�ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

  2.4 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยต�อสาธารณะได� 

 3. ช�วงเวลา 

  วิทยานิพนธ�     ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นป�ที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต 

  วิทยานิพนธ�    จํานวน 12  หน�วยกิต 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ จํานวน   6  หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

 ในภาคเรียนที่ 1 วิชา POL 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร� POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย

จะมอบหมายให�นักศึกษาคิดประเด็นวิจัยและผ�านกระบวนการสอบปลายภาคและมีข�อเสนอของกรรมการหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาเป�นวิทยานิพนธ�หรือการค�นคว�าอิสระต�อไป 

 6. กระบวนการประเมินผล 

 มีการทดสอบการนําเสนอในวิชาเรียน POL 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร� POL 605สัมมนาการเมืองการ

ปกครองไทย มีการให�คะแนนในรูปคณะกรรมการฯ ท่ีปรึกษาหลักจะร�วมพัฒนาและให�คําปรึกษาอย�างใกล�ชิดตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการฯ 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. นักการเมืองระดับท�องถิ่นจนถึงระดับชาติ 

 2. ข�าราชการ บุคลากร พนักงานในหน�วยงานภาครัฐ 

 3. นักวิชาการ 

 4. นักพัฒนาองค�การเอกชน (NGO) 

 5. นักสังคมสงเคราะห� 

 6. ที่ปรึกษาอิสระ 

 7. นักธุรกิจ ทั้งในส�วนที่เป�นผู�ประกอบการ-พนักงานในบริษัท 

 

สถานที่ติดต�อ 

 คณะรัฐศาสตร� วิทยาลัยรัฐกิจ ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน� มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 0-2997-2222 ต�อ 1266           
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 16 

 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล

หลักหก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร 02-997 2200 ต�อ 4001-4005 
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