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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Political Science Program in Politics and Government 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Political Science  (Politics and Government) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : ร.ม.(การเมืองการปกครอง) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Pol.Sc. (Politics and Government) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สถาบันรัฐศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา  
 จากบทเรียนการแกปญหาวิกฤติในทุก ๆ ดาน ของหลายประเทศท่ัวโลก พบวากระบวนการแกปญหาใด ๆ 
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
สรางสรรคสังคมใหเจริญงอกงาม หรือ Development และการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาเปนรากฐานใน
การเมืองและการปกครอง หรือ Decency 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีองคความรู และความเขาใจเก่ียวกับหลักการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะท่ีสําคัญ และจําเปนสําหรับการเปนนักปกครอง
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และนักการเมืองท่ีดี และสามารถนําพาสังคมไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืน 
 3.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรู เปนนักวิชาการทางดานรัฐศาสตรท่ีสามารถแปลงองคความรูไปสู
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเทศชาติบานเมืองใหเจริญกาวหนาตอไปได 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย     เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง
และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 6. เปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร 
 
ระบบการจัดการศึกษา  
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติ   เปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับข้ัน 
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(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 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือไดรับ
การอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้น  ยังไมสมบูรณ  เม่ือไดสัญลักษณ  I ในรายวิชาใดนักศึกษาตอง
ดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการ
วัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย
ผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลา
ดังกลาวได แตท้ังนี้   ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพน
กําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน
ระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยน
เม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 

  1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
ปากเปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ
ฟงได และไดสอบผานภาษาอังกฤษ          ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ 
ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
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  1.3 ผลงานวิทยานิพนธ หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับให ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ   ท่ี มี คุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกลาว 

  1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2.  แผน ข 

  2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรูดวย
ขอเขียน ไดเสนอรายงานการศึกษาคนควาอิสระและ       สอบผานการสอบปากเปลาข้ันสุดทาย
โดยคณะกรรมการสอบการศึกษาคนควาอิสระ โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงไดและได
สอบผานภาษาอังกฤษ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืน ๆ ครบถวนตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายการการศึกษาคนควาอิสระตองไดรับการ

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนไดใน 2 ลักษณะ 
    ลักษณะท่ี 1   ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะท่ี 2   เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึงเปน
การนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพร จากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงาน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมต่ํา
กวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

  2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา        
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5 ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต 
    1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน           (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ          18 หนวยกิต 
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    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) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ  ตามขอกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษ และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของ
หลักสูตร 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   
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 
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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 618  การบริหารทางดิจิทัลภาครัฐ                 3(3-0-6)   
   (Digital Administration in the Public Sector) 
POL 619  สัมมนาการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6)   
   (Seminar in Southeast Asian Politics) 
POL 620    ประเด็นคัดสรรเก่ียวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)   
   (Selected Topics in Comparative Poltitics and Government) 
POL 621  ประเด็นคัดสรรเก่ียวกับทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)   
   (Selected Topics in Political Theory and Political Philosophy)   
POL 622  การจัดการความขัดแยงและความม่ันคงมนุษย  3(3-0-6)   
   (Conflict Resolution and Human Security)   
 
 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   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 601 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง       3(3-0-6) 
POL 602 การเมืองเปรียบเทียบ               3(3-0-6) 
POL 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร    3(3-0-6) 
POL 604 รัฐกับการพัฒนา                     3(3-0-6) 
                                     รวม     12  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
POL 605 สมัมนาการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
POL 606 สัมมนาการเมืองทองถ่ิน            3(3-0-6) 
POL 6XX วิชาเลือก                             3(3-0-
6) 
POL 6XX 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 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร    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 6XX วิชาเลือก                             3(3-0-
6) 
POL 6XX วิชาเลือก                             3(3-0-
6) 

                                     รวม    12    หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 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        6     หนวยกิต                                                  
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
POL 6XX วิชาเลือก                             3(3-0-
6) 
POL 6XX วิชาเลือก                             3(3-0-
6) 
POL 697 การศึกษาคนควาอิสระ           6(0-18-9) 
                                    รวม      12  หนวยกิต 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2  
POL 698 การสอบประมวลความรู           0(0-0-0)  
                                          รวม  0  หนวยกิต 

                         
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL 500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
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     (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ีใช
ศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนท้ังดานการพูดและการ
เขียน 
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing. 
 
POL 501  ความรูพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร       3(3-0-6)   
      (Introduction to Political Science) 
 ขอบขายของการศึกษารัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับศาสตร   อ่ืน ๆ 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 รูปแบบการวิเคราะห เปรียบเทียบ 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. 
 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 10 

POL 603  วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร                   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 
research report. 
 
POL 604  รัฐกับการพัฒนา           3(3-0-6)   
   (State and Development) 
 ความหมาย แนวคิด และหลักเก่ียวกับรัฐและการพัฒนาท้ังในยุคทันสมัย เชน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีมารก
ซิสต ทฤษฎีพ่ึงพา และทฤษฎีความทันสมัย และหลังยุคทันสมัย เชน การพัฒนา   แบบยั่งยืน ประชาสังคม 
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน การวางแผนและการจัดการโครงการเพ่ือการพัฒนา บทบาทรัฐและประชาชนกับการ
พัฒนา ผลกระทบตอรัฐและการพัฒนา การพัฒนาของรัฐไทย การวิพากษการพัฒนา และทางเลือกของการพัฒนา
ของไทย 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
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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. 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก 
  แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน 2 รายวิชา 6 หนวยกิต แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) เลือกเรียน 4 รายวิชา 
12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
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)   
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   (Political Elite) 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับชนชั้นนําทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นนํา ลักษณะของกลุมชน
ชั้นนําในประเทศตาง ๆ 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. 
 
POL 615  การส่ือสารทางการเมือง         3(3-0-6)   
   (Political Communication) 
 แนวคิดทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง ชองทางการสื่อสารทางการเมือง จิตวิทยา การสื่อสารทางการเมือง 
การสื่อสารกับระบอบการเมือง การสื่อสารทางการเมืองกับประชาธิปไตย  การสื่อสารทางการเมืองของภาครัฐ 
ภาคประชาชน พรรคการเมือง และผูนํา การเลือกตั้งกับการสื่อสารทางการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองใน
ยุคโลกาภิวัตน 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 เศรษฐกิจและการเมืองของไทยในชวงหนึ่งศตวรรษจนถึงปจจุบัน ความสมัพันธ
ระหวางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ กับการเมืองไทย อิทธิพลจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจการเมืองของไทย  ไทยกับสถาบันและองคการระหวางประเทศดานเศรษฐกิจการเมือง 
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 618  การบริหารทางดิจิทัลภาครัฐ                 3(3-0-6)   
    (Digital Administration in the Public Sector) 
 แนวคิดเก่ียวกับรัฐบาลดิจิทัล รูปแบบของรัฐบาลดิจิทัล นโยบายรัฐบาลดิจิทัล การวางแผนและการบริหาร
จัดการของรัฐบาลดิจิทัล ความทาทายและอุปสรรคของรัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัลกับความม่ันคงทางการเมือง 
ธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย 
 Concepts of digital government, types of digital government, policy of digital government, 
planning and management, challenges and problems with digital government, digital 
government and political stability, governance and democracy. 
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POL 619  สัมมนาการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6)   
   (Seminar in Southeast Asian Politics) 
 การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันและกระบวนการทาง  การเมือง โครงสรางอํานาจ 
ผูนํา วัฒนธรรมทางการเมือง ปญหาและปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการเมืองการปกครองของประเทศ
ตาง ๆ 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  ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6)   
   (Selected Topics in Comparative Politics and Government) 
 การศึกษาประเด็นคัดสรรในทางการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ตามสถานการณความสนใจและจุดเนน
ของผูสอนและนักศึกษา  
 Studies on selected topics in comparative politics according to the situation, interest and 
emphasis of the instructor and students.  
 
POL 621  ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)    
   (Selected Topics in Political Theory and Political Philosophy) 
 การศึกษาประเด็นคัดสรรในทางทฤษฎีและปรัชญาการเมือง ตามสถานการณ ความสนใจและจุดเนนของ
ผูสอนและนักศึกษา 
 Studies on selected topics in political theory and philosophy according to the situation, 
interest and emphasis of the instructor and students.  
 
POL 622  การจัดการความขัดแยงและความม่ันคงมนุษย  3(3-0-6)   
   (Conflict Resolution and Human Security) 
 ทฤษฎีวาดวยความขัดแยงและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการความขัดแยง ความม่ันคงของมนุษย ปญหาความ
ขัดแยงและการจัดการความขัดแยงในลักษณะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ท้ังระดับบุคคล กลุม ระดับประเทศ 
และระหวางประเทศโดยใชกรณีศึกษาท่ีสําคัญท้ังในอดีตและปจจุบัน 
 Theories and concepts of conflict and conflict resolution, human security, problem of 
conflict and conflict resolution at the personal,group,national, and international level by using 
important case study from the past and the present.   
 
 4. หมวดวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)  
POL 697  การศึกษาคนควาอิสระ         6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 หัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแบบตัวตอตัว เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถเลือกทําโครงการวิจัยสรางสรรค หรือการศึกษากรณีศึกษาไดโดยตนเอง โดยตองเสนอเอกสาร
ประกอบการศึกษา และนําเสนอดวยปากเปลาตออาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการเปนผูไดประเมินผลดวย 
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 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 ผลการสอบตองอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจ 
(S)  
 Comprehensive examination in, S/U graded, S grade is required for completion. 
 
POL 699  วิทยานิพนธ                  12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดย
ตองมีรายงานการสอบปองกันวิทยานิพนธและเผยแพรผลการศึกษา 
 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 ภายใตการชี้แนะ
และใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา และทําการนําเสนอปากเปลาพรอมสงรายงานฉบับสมบูรณ   
  วิทยานิพนธ 
  การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปนโครงการวิจัยในหัวขอหรือ
ประเด็นเก่ียวกับเรื่องท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผูควบคุมและคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ โดยตองมีรายงานและการสอบปองกันวิทยานิพนธ  
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  2.1 มีองคความรูเก่ียวกับรัฐศาสตร 
  2.2   สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใชกระบวนการวิจัย 
    แกปญหาเก่ียวกับรัฐศาสตร 
  2.3 สามารถนําเสนอผลงานวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
  2.4   สามารถนําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะได  
 3.  ชวงเวลา 
  3.1 วิทยานิพนธ 
    - ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 
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  3.2   การศึกษาคนควาอิสระ 
    -  ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2  
 4.  จํานวนหนวยกิต 
  การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต / วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 
 5.  การเตรียมการ 
  ในภาคเรียนท่ี 1 วิชา POL 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร POL 605 สัมมนาการเมือง    การ
ปกครองไทย จะมอบหมายใหนักศึกษาคิดประเด็นวิจัยและผานกระบวนการสอบปลายภาคและมีขอเสนอของ
กรรมการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเปนวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระตอไป 
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  มีการทดสอบการนําเสนอในวิชาเรียน POL 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางรัฐศาสตร POL 605 สัมมนาการเมือง
การปกครองไทย มีการใหคะแนนในรูปคณะกรรมการฯ ท่ีปรึกษาหลัก      จะรวมพัฒนาและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ 
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. นักการเมืองระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ 
 2. ขาราชการ บุคลากร พนักงานในหนวยงานภาครัฐ 
 3. นักวิชาการ 
 4. นักพัฒนาองคการเอกชน (NGO) 
 5. นักสังคมสงเคราะห 
 6. ท่ีปรึกษาอิสระ 
 7. นักธุรกิจ ท้ังในสวนท่ีเปนผูประกอบการ-พนักงานในบริษัท 
 
สถานท่ีติดตอ 
สถาบันรัฐศาสตร    ชั้น 3 อาคารอุไรรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 

อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
       โทร 0-2997-2222 ตอ 1216       
    
  
 


