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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Political Science Program 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Political Science 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ร.ม. 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.P.S. 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สถาบันรัฐศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 จากบทเรียนการแกปญหาวิกฤติในทุกๆ ดานของหลายประเทศท่ัวโลก พบวากระบวนการแกปญหาใดๆ 
ลวนตองอาศัยนักรัฐศาสตรท่ีมีอุดมการณ จิตวิญญาณ มีความเคารพคุณคาแหงความเปนมนุษยและสิ่งแวดลอม  มี
ภูมิปญญา มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ และทักษะในทุกดาน
อยางตอเนื่อง เพ่ือสรางนักปกครองรุนใหมท่ีมีความพรอมท้ังในดานการเมืองกับการบริหารแบบประชาธิปไตย และ
การเปนนักวิชาการท่ีจะสามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืนได  
 หลักสูตรนี้จึงมีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาใหมหาบัณฑิตเปนผูนําท่ีมีความรอบรูแบบรอบดาน เทาทันโลก มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และตั้งอยูบนฐานแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 4Ds ไดแก Democracy หรือ
ประชาธิปไตย Decentralization หรือการกระจายอํานาจ Development หรือการพัฒนา และ Decency หรือ
คุณธรรมจรยิธรรม 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรนี้สรางข้ึนมาเพ่ือสรางนักรัฐศาสตรท่ีมีลักษณะสอดคลองกับหลัก 4Ds ไดแก การเปนผูเคารพ
และเชื่อม่ันในหลักประชาธิปไตย หรือ Democracy การใหความสําคัญกับหลักการกระจายอํานาจ อันเปน
รากฐานของระบอบประชาธิปไตย หรือ Decentralization การยึดหลักการพัฒนามาเปนแนวทางในการ
สรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงามหรือ Development และการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเปนรากฐานใน
การเมืองและการปกครองหรือ Decency 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีองคความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีสําคัญ และจําเปนสําหรับการเปนนัก
ปกครองและนักการเมืองท่ีดี และสามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืน 
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรู เปนนักวิชาการทางดานรัฐศาสตรท่ีสามารถแปลงองคความรู
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ไปสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาตอไปได 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย     เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2.  ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4.  ไมเปนคนวิกลจริต   
 5.  เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 6. เปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
 
ระบบการจัดการศึกษา  
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1             
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนการวัดผล

และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2.  การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.  ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
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ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index(TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมี
รายงานการประชุม (Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน(letter grades) ท่ีมีคาระดับข้ัน 
(numeric grades) ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเยี่ยม    4.0 
     B+    ดีมาก    3.5 
     B    ดี     3.0 
     C+    พอใช    2.5 
     C    ออนมาก   2.0 
     F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 

  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบั ติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลไดสัญลักษณ 
I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาค การศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 

   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
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ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  
   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  
     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ 

Thai-Journal Citation\Index (TCI) หรือ 
     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก

มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 
     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํา
กวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

        2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน          (ไมนับหนวยกิตรวม) 
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    2) หมวดวิชาบังคับ          18 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก         6 หนวยกิต 
    4) วิทยานิพนธ         12 หนวยกิต 
 2.  แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ         18 หนวยกิต 
    3) หมวดวิชาเลือก        12 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ        6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู       0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี ้
                           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  500    ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา                      3(3-0-6)    
   (English for Graduate Studies) 
POL  501     ความรูพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร        3(3-0-6)   
    (Introduction to Political Science) 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ        จํานวน    18 หนวยกิต  
POL  601  ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง         3(3-0-6)   
   (Political Philosophy and Theory) 
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  สัมมนาการเมืองทองถ่ิน          3(3-0-6)   
   (Seminar in Local Politics)  
 
 3.  หมวดวิชาเลือก          
 แผน ก แบบ ก2  เลือกเรียน 2 รายวิชา  6 หนวยกิต  แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)  เลือกเรียน 4 รายวิชา 
12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 7 

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  การเมืองการปกครองทองถ่ินไทย       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) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
POL  697  การศึกษาคนควาอิสระ                  6(0-18-9) 
        (Independent Study)  
POL  698  การสอบประมวลความรู                  0(0-0-0) 
    (Comprehensive Examination) 
POL  699  วิทยานิพนธ                 12(0-36-18) 
    (Thesis) 
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แผนการศึกษา   
ปท่ี 1 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 601 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                   3(3-0-6) 
POL 602 การเมืองเปรยีบเทียบ                           3(3-0-6) 
POL 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร                  3(3-0-6) 
POL 604 รัฐกับการพัฒนา                                 3(3-0-6) 

                               รวม      12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
POL 606 สัมมนาการเมืองทองถ่ิน                        3(3-0-6) 
POL 61X วิชาเลือก                                         3(3-0-6) 
POL 61X วิชาเลือก                                         3(3-0-6) 

                               รวม      12    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 601 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง                   3(3-0-6) 
POL 602 การเมืองเปรยีบเทียบ                          3(3-0-6) 
POL 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร                 3(3-0-6) 
POL 604 รัฐกับการพัฒนา                               3(3-0-6) 

                              รวม     12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6) 
POL 606 สัมมนาการเมืองทองถ่ิน                       3(3-0-6) 
POL 61X วิชาเลือก                                        3(3-0-6) 
POL 61X วิชาเลือก                                        3(3-0-6) 

                             รวม      12   หนวยกิต 

                                                                
ปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ข 
(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 699 วิทยานิพนธ                                    6(0-18-9) 

รวม       6    หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
POL 699 วิทยานิพนธ                                    6(0-18-9) 

                                รวม       12   หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 61X วิชาเลือก                                         3(3-0-6) 
POL 61X วิชาเลือก                                         3(3-0-6) 
POL 697 การศึกษาคนควาอิสระ                       6(0-18-9) 

                              รวม      12   หนวยกิต 
ภาคการศึกษาท่ี 2 

POL 698 การสอบประมวลความรู                       0(0-0-0)      

                       
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                 (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
     (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเรื่องท่ีอานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปน
ท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใชเนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือ
ตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 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. 
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POL  501 ความรูพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร        3(3-0-6)   
      (Introduction to Political Science) 
  ขอบขายของการศึกษารัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ ความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับพลเมือง อํานาจทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ปรัชญาการเมือง 
อุดมการณทางการเมือง การปกครองสวนทองถ่ิน การเมืองเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร 
และความสัมพันธระหวางประเทศ 
 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 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมืองของนักคิดท่ี
สําคัญจากยุคคลาสสิกถึงปจจุบัน ความเก่ียวของทางปรัชญาและทฤษฎีทางการเมืองตอประเด็นตางๆทางการเมือง
ในปจจุบัน เชน สิทธิและหนาท่ี 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 รูปแบบการวิเคราะหเปรียบเทียบ ประเภทของการศึกษา
เปรียบเทียบ หลักการเปรียบเทียบ แนวการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาทางดานโครงสราง 
สถาบัน กระบวนการ รฐับาล 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) 
  ความรูและทักษะการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การคิดประเด็นการวิจัยทางรัฐศาสตร การ
ออกแบบการวิจัย การคนควาและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางรัฐศาสตร 
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 
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research report. 
 
POL  604 รัฐกับการพัฒนา            3(3-0-6)   
   (State and Development) 
 ความหมาย แนวคิด และหลักเก่ียวกับรัฐและการพัฒนาท้ังในยุคทันสมัย เชน ทฤษฎีระบบ  ทฤษฎีมารก
ซิสต ทฤษฎีพ่ึงพา และทฤษฎีความทันสมัย และหลังยุคทันสมัย เชน การพัฒนาแบบยั่งยืน ประชาสังคม เศรษฐกิจ
พอเพียง เปนตน การวางแผนและการจัดการโครงการเพ่ือการพัฒนา บทบาทรัฐและประชาชนกับการพัฒนา 
ผลกระทบตอรัฐและการพัฒนา การพัฒนาของรัฐไทย การวิพากษการพัฒนา 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) 
 พัฒนาการการเมืองการปกครองไทยสมัยใหมนับแตป พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน ในแงมุมตางๆ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและอํานาจ  ปจจัยและผลกระทบตอการเมืองการปกครองไทยตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง ปญหาการเมืองการปกครองไทย จุดเปลี่ยนการเมืองไทย  รวมท้ังการ
วิเคราะหและอภิปรายเก่ียวกับทิศทางการเมืองในอนาคต  
 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 culture, problems of Thai politics and government, changing point in Thai 
politics, and analysis and discussion on Thai political trends. 
 
POL  606 สัมมนาการเมืองทองถิ่น          3(3-0-6)   
   (Seminar in Local Politics) 
 แนวคิดทฤษฎีการเมืองทองถ่ิน ระบบการเมืองระดับชาติกับการเมืองทองถ่ิน ผูนําทางการเมืองทองถ่ินกับ
ระบบราชการ การมีสวนรวมทางการเมืองในการพัฒนาทองถ่ิน การเลือกตั้งทองถ่ิน วิสัยทัศนและการพัฒนา
ทองถ่ิน ปญหาเชิงโครงสรางและระบบการเมืองทองถ่ินดานอํานาจหนาท่ีและงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และแนวโนมของการเมืองทองถ่ิน  
 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. 
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  3. หมวดวิชาเลือก           
POL  611 การทุจริตทางการเมือง          3(3-0-6)   
   (Political Corruption) 
 แนวคิดและทฤษฎีการทุจริตในภาครัฐ รูปแบบ พัฒนาการ และแนวทางในการแกไขทุจริตในภาครัฐ 
ความสัมพันธระหวางผูนํากับกระบวนการคอรัปชั่น การทุจริตในประเทศ ท่ีพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา 
การตรวจสอบการคอรัปชั่นของสังคมไทย 
 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 โครงสรางและ
กระบวนการทางการเมืองในระบอบการเมืองการปกครองตางๆ 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) 
 วิวัฒนาการของประชาธิปไตยตั้งแตสมัยกรีกจนถึงปจจุบัน ทฤษฎีและรูปแบบทางการเมืองในวิถีทางแบบ
ประชาธิปไตยของนักคิดคลาสสิกจนถึงนักคิดแนววิพากษปญหาและขอถกเถียงในทางทฤษฎีประชาธิปไตย
ตะวันตก การวิพากษการนําทฤษฎีประชาธิปไตยแปลงไปสูการปฏิบัติในประเทศกําลังพัฒนา 
 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 ชนช้ันนําทางการเมือง          3(3-0-6)   
   (Political Elite) 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชนชั้นนําทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นนํา ลักษณะของกลุมชน
ชั้นนําในประเทศตางๆ การตอสูทางการเมือง ความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยและความเสมอภาคของผูนํา การ
โตแยงระหวางทฤษฎีชนชั้นนํากับประชาธิปไตย   
 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. 
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POL  615 การส่ือสารทางการเมือง          3(3-0-6)   
   (Political Communication) 
 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ชองทางการสื่อสารทางการเมือง จิตวิทยาการสื่อสารทางการเมือง 
การสื่อสารกับระบอบการเมือง การสื่อสารทางการเมืองกับประชาธิปไตย การสื่อสารทางการเมืองของภาครัฐ ภาค
ประชาชน พรรคการเมือง และผูนํา การเลือกตั้งกับการสื่อสารทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองในยุค
โลกาภิวัตน รัฐกับการจัดการขาวสารผานสื่อสังคมทางอินเทอรเน็ต 
 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 เศรษฐกิจและการเมืองของไทยในชวงหนึ่ งศตวรรษจนถึงปจจุบัน 
ความสัมพันธระหวางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กับการเมืองไทย อิทธิพลจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
ผลตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของไทย  ไทยกับสถาบันและองคการระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ
การเมือง และระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลก  
 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. 
 
POL  617 การเมืองการปกครองทองถิ่นไทย       3(3-0-6) 
   (Thai Local Politics and Government) 
 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและการปกครองทองถ่ิน ลักษณะโครงสราง และกระบวนการทางการ
เมืองทองถ่ินของไทย การเปรียบเทียบการปกครองทองถ่ินไทยกับตางประเทศ บทบาทและภาวะผูนําของ
นักการเมืองทองถ่ินในการบริหารองคการปกครองทองถ่ินรูปแบบตางๆ ความสัมพันธระหวางการเมืองทองถ่ินกับ
การเมืองระดับชาติ กลุมผลประโยชน กลุมอิทธิพล ผูนําทางการเมือง ภาคประชาสังคม กระบวนการสรางมติใน
ทองถ่ิน การบริหารความขัดแยง ประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาการเมืองทองถ่ินไทย 
 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) 
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 แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
การวางแผนและการบริหารจัดการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ความทาทายและอุปสรรคของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสกับความม่ันคงทางการเมือง 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 โครงสรางอํานาจ 
ผูนํา วัฒนธรรมทางการเมือง ปญหาและปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการเมืองการปกครองของประเทศ
ตางๆ และแนวโนมการเมืองของประชาคมอาเซียน  
 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) 
 ประเด็นเฉพาะทางดานการเมืองท่ีมีความสําคัญและไดรับความสนใจจากแวดวงวิชาการและสาธารณะชน 
เชน การปกครองสวนทองถ่ิน การกระจายอํานาจ สถาบันทางการเมือง ชนชั้นปกครองและประชาชน อนาคต
การเมืองไทย เปนตน 
 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) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
POL  697 การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรคหรือการศึกษากรณีศึกษาไดโดยตนเอง โดยตองเสนอเอกสารประกอบการ
ศึกษา และนําเสนอดวยปากเปลาตออาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการเปนผูไดประเมินผลดวย 
 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) 
  การสอบประมวลความรูทางการเมือง เกณฑการสอบผานคือ ผลการสอบตองอยูในระดับข้ันเปนท่ีนา
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พอใจ (S)  
 Comprehensive examination in, S/U graded, S grade is required for completion. 
 
POL  699 วิทยานิพนธ                 12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับ
เรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
โดยตองมีรายงานการสอบปองกันวิทยานิพนธและเผยแพรผลการศึกษา 
 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. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1. คําอธิบายโดยยอ 
 การศึกษาคนควาอิสระ 
 นักศึกษานําเสนอและดําเนินการโครงการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองใหแลวเสร็จ ภายใตการชี้แนะและ
ใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการนําเสนอปากเปลาพรอมสงรายงานฉบับสมบูรณ 
 วิทยานิพนธ 
 การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือ
ประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารย ผูควบคุมและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ โดยตองมีรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  2.1 มีองคความรูเก่ียวกับรัฐศาสตร 
  2.2  สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชกระบวนการวิจัย 
   แกปญหาเก่ียวกับรัฐศาสตร 
  2.3  สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  2.4 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะได 
 3. ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ     ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
  การศึกษาคนควาอิสระ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
  วิทยานิพนธ    จํานวน 12  หนวยกิต 
  การศึกษาคนควาอิสระ จํานวน   6  หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 ในภาคเรียนท่ี 1 วิชา POL 603  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร POL 605 สัมมนาการเมืองการปกครอง
ไทยจะมอบหมายใหนักศึกษาคิดประเด็นวิจัยและผานกระบวนการสอบปลายภาคและมีขอเสนอของกรรมการ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาเปนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตอไป 
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 6. กระบวนการประเมินผล 
 มีการทดสอบการนําเสนอในวิชาเรียน POL 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร POL 605สัมมนาการเมือง
การปกครองไทย มีการใหคะแนนในรูปคณะกรรมการฯ ท่ีปรึกษาหลักจะรวมพัฒนาและใหคําปรึกษาอยางใกลชิดตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักการเมืองระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 
 2. ขาราชการ บุคลากร พนักงานในหนวยงานภาครัฐ 
 3. นักวิชาการ 
 4. นักพัฒนาองคการเอกชน (NGO) 
 5. นักสังคมสงเคราะห 
 6. ท่ีปรึกษาอิสระ 
 7. นักธุรกิจ ท้ังในสวนท่ีเปนผูประกอบการ-พนักงานในบริษัท 
 
สถานท่ีติดตอ 
สถาบันการเมือง      ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบล   

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
       โทร 0-2997-2222 ตอ 1266      
     
  
 


