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ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนักบริหาร
ภาษาอังกฤษ : Master of Political Science Program in Politics and Government for

Executive
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ร.ม. (การเมืองการปกครอง)
Master of Political Science (Politics and Government)
M.Pol.Sc. (Politics and Government)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอนระบบ Module ระยะเวลาศึกษา แผน ก.
วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี แผน ข. งานค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาหรับนักบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) กาหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ..15/2557..เมื่อวันที่ ..20..... เดือน ..ตุลาคม..........พ.ศ... .2557......
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ ..3/2557....เมื่อวันที่ ..30..... เดือน ....ตุลาคม...... พ.ศ. ..2557.....
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ ..10/2557...เมื่อวันที่ ...17..... เดือน ....พฤศจิกายน .พ.ศ...2557.........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อม ทั้งการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ในองค์กรภาครัฐ และหรือ ภาคเอกชน
2. นักธุรกิจประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ และหรือ กิจการที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3. นักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองระดับท้องถิ่น
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สถานการณ์ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีความซับซ้อน จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงนี้ ตลอดจนสามารถใช้ความรู้เพื่อวิเคราะห์ทาความเข้าใจและ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ควรได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการนาและ
การบริหาร
ด้วยเหตุผลข้างต้น สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างทักษะและการใช้เครื่องมือใน
การคิดวิเคราะห์ ด้วยการเรียนรู้ การฝึกภาคปฏิบัติจากกรณีศึกษาของปรากฎการณ์ต่าง ๆ และประสบการณ์ที่เป็นจริง
เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สามารถทาความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถในการนาและบริหารจัดการ
ได้

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ตามข้อ 11.1 ทาให้สังคมและวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายทิศทาง ทาให้เกิด
สภาพของความหลากหลายที่ ค นรุ่ น ใหม่ แ ละนั ก บริ ห ารควรมี ค วามเข้ า ใจ เพื่ อ ที่ จ ะรั บ มื อ และขั บ เคลื่ อ นให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมไทยและนาการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นธรรมในสังคม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลากหลาย
ทิศทาง จึงจาเป็นต้องสร้างหลักสูตรในเชิงรุกที่เน้นความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและ
สามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และประสบการณ์ การบริหารจัดการ และกรณีศึกษาที่เป็นจริง เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่
สามารถในการนาและบริหารจัดการได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณ์ในข้อ 11.1 และ 11.2 และจากการกาหนดหลักสูตรในเชิงรุกตามข้อ 12.1 หลักสูตรนี้ จะ
สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ ในการผลิตผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจ สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์และกรณีศึกษาที่ เป็นจริงเพื่อแก้ไขปัญหา
และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่มุ่งธารงปณิธานในการสร้า งมหาบัณฑิตที่
เก่งและดี มีจิตสาธารณะ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องคณะรัฐ ศาสตร์ ในการจั ด การเรีย นการสอนระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ที่
กาหนดให้ผู้ที่เข้าศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ เพื่อปรับพื้นความรู้ก่อนเข้าศึกษา
วิชาในระดับมหาบัณฑิต และเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองมีพื้นความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองของไทย
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนักบริหาร ทุกรายวิชาเปิด
ให้ นั ก ศึก ษาหลั ก สู ตรรัฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าอื่น ๆ สามารถลงทะเบี ยนเรี ยนได้ ซึ่ง ให้ เป็ นไปตามข้อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 12
13.3 การบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รรัฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการเมืองการปกครอง ส าหรับ นัก บริ ห าร ใช้ ท รัพยากรร่ วมกั บ
หลักสูตรอื่น ๆ ของคณะรัฐศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านการเมือง และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ปรากฏ การณ์ทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงการสร้างความเข้าใจในความหมายของการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ มีจริยธรรม และมีความสามารถในการนาทางการเมือง และการบริหาร
1.2 ความสาคัญ
จากสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลากหลายทิศทาง และมี
ความ ซับซ้อนมากขึ้น คณะรัฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจาเป็น ที่จะสร้างหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างทักษะและการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการคิ ด วิ เ คราะห์ ด้ ว ยการเรี ยนรู้ การฝึ ก ภาคปฏิบั ติ จ ากกรณี ศึ ก ษาของปรากฎการณ์ ต่ า ง ๆ และ
ประสบการณ์ที่เป็นจริง เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่สามารถทาความเข้าใจ
และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงได้
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจสังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนา และ บริหารจัดการทางการเมืองและเปลี่ยนแปลงสังคม
3. มีจิตสาธารณะ และมีจริยธรรมในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง นักการเมือง และนักบริหารที่ดี

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิด ภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้ อยกว่า 8
สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
นอกวัน – เวลาราชการ
เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จากัดสาขา จากมหาวิทยาลัย
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 มีประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.3 เป็นบุคคลที่หน่วยงานคัดเลือกส่งเข้าศึกษา
2.4 เป็นผู้มีศักยภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโครงการ
การคัดเลือกเข้าศึกษา
1. ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน (เรียงความตามหัวข้อที่กาหนด) และ การสัมภาษณ์
นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบไปด้วย
- ความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาร่วมกัน
- แรงจูงใจ ทักษะ ทัศนคติของผู้สมัคร ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานที่สังกัด
- ความพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการศึกษาตามโครงการนี้
2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ TU005 และ TU006 ในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ยกเว้นกรณีที่
สอบผ่านภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS เทียบเท่า 550 คะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผล
สอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3. เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คณะรัฐศาสตร์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร หากไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หรือได้
เคยศึกษามานานแล้ว อาจมีปัญหาในการทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ปัญหาด้านวิชาการเมืองการปกครอง และหาก
มีความรู้ภาษาอังกฤษน้อย อาจมีปัญหาในการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา กาหนดให้เรียนวิชาความรู้ทางรัฐศาสตร์สาหรับนั กบริหาร ในภาคฤดู
ร้อนก่อนเริ่มภาคการศึกษาแรก และกาหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 2 วิชา คือ มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2 ในปีการศึกษาแรก ยกเว้นผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ
IELTS ที่ได้คะแนนในระดับที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ อาจเทียบโอนหน่วยกิตได้ เฉพาะ
หน่วยกิตรายวิชา (course work) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 12.15 และข้อ 19 หรือตามมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรศึกษาแบบไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

18
6
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.2.2 แผน ข (ศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์)
1) วิชาบังคับ
2) วิชาเลือก
3) การค้นคว้าอิสระ

18
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย อักษรย่อและ
เลขรหัส โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ
รม./GP หมายถึง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เลขหลักหน่วย
0-2
หมายถึง
วิชาบังคับ
3-9
หมายถึง
วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
0
หมายถึง
วิชาเสริมพื้นฐานและวิชาศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง
1-3
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปและหลักพื้นฐาน
4
หมายถึง
วิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองในภูมิภาคและโลก
5
หมายถึง
วิชาสัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองไทยและประเด็น
ร่วมสมัยเลขหลักร้อย
5
หมายถึง
วิชาระดับพื้นฐาน
6
หมายถึง
วิชาระดับกลางและระดับสูง
7
หมายถึง
วิชาค้นคว้าอิสระ
8
หมายถึง
วิทยานิพนธ์
3.1.3.2 รายวิชา
1) วิชาเสริมพื้นฐาน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องจดทะเบียนเรียนวิชา รม.500 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
สาหรับนักบริหาร 1 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และสอบให้ได้ระดับผ่าน (P) ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ของหลักสูตร
รหัส

รม.500
GP 500

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์สาหรับนักบริหาร
Introduction to Political Science for Executive

3 (3-0-9)

2) วิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะต้องศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา จานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้
รหัส

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รม.611
GP 611

ปรัชญาประยุกต์กับการจัดการทางการเมือง
Applied Philosophy and Political Management

3 (3-0-9)

รม.612

การค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง

3 (3-0-9)

GP 612
รม.620

Research in Management of Politics and Changes
การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง

GP 620

Designing Political Structures and Political Institutions

3 (3-0-9)

รม.621
GP 621

การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

3 (3-0-9)

รม.632
GP 632

การเมืองว่าด้วยการจัดการนโยบายสาธารณะ
Politics of Public Policy Management

3 (3 -0-9)

รม.641
GP 641

พลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
Politics, Economics and Social Dynamism

3 (3 -0-9)

3) วิชาเลือก
นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข ให้เลือกศึกษาวิชาเลือก 4 วิชา จานวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

รายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รม.618 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 1
GP 618 Skills and Instruments in Change Management 1
รม.619 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 2
GP 619 Skills and Instruments in Change Management 2
รม.624 การเมือง กฎหมายมหาชน และการบริหารกิจการสาธารณะ
GP 624 Politics , Public Law and Public Administratons
รม.626 สัมมนาการสื่อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
GP 626 Seminar on Political Communication and Campaign
รม.627 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
GP 627 Local Politics and Government
รม.628 พฤติกรรมทางการเมืองและความคิดเห็นสาธารณะ
GP 628 Political Behavior and Public Opinion
รม.629 พลวัตรของการเมืองแบบไม่เป็นทางการ
GP 629 Informal Political Dynamics
รม.635 จริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบของผู้นา
GP 635 Ethics and Leadership Accountability
รม.637 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
GP 637 Politics of Environment
รม.638 การสร้างศักยภาพความเป็นผู้นา
GP 638 Crafting Leadership

3 (2-3-7)

รม.639 ศิลปะและปฏิบตั ิการเป็นผู้นา
GP 639 Arts and Practices of Leadership
รม.644 เศรษฐกิจการเมืองโลก

3 (1-6-5)

3 (1-6-5)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (2-3-7)

3 (3-0-9)

GP 644 Global Political Economy
รม.645 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก
GP 645 Southeast Asia in World Politics
รม.647 พลวัตรเชิงอานาจในเอเชีย-แปซิฟิก
GP 647 Power Dynamics in Asia-Pacific
รม.649 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในมุมมองระดับโลก
GP 649 Seminar on Global Perspective on Local Governance
รม.653 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครองไทย
GP 653 Selected Topics in Thai Politics and Government
รม.654 การศึกษาค้นคว้าตาราเฉพาะประเด็นร่วมสมัย
GP 654 Directed Reading
รม.664 การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
GP 664 Result-based Local Government Management
รม.665 การจัดการความรู้ท้องถิ่น
GP 665 Knowledge Management for Local Government
รม.666 สัมมนาภาวะผู้นากับการบริหารงานพัฒนาท้องถิน่
GP 666 Seminar on Leadership and Local Development Administration
รม.667 สัมมนาการบริหารจัดการงานเมืองที่ยั่งยืน
GP 667 Seminar on Urban Management for Sustainable Development
รม.668 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น
GP 668 Laws and Local Governance
รม.669 การบริหารคลังท้องถิ่น
GP 669 Local Finance
4) การค้นคว้าอิสระ (สาหรับนักศึกษาแผน ข)
รหัส
รายวิชา
รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1
GP 701 Independent Study 1
รม.702 การค้นคว้าอิสระ 2
GP 702 Independent Study 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (0- 0-12)
3 (0- 0-12)

5) วิทยานิพนธ์ (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

รม.800 วิทยานิพนธ์
GP 800 Thesis

12 (0-0 -48)

3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน(ไม่นับหน่วยกิต) และสอบให้ได้ระดับผ่าน (P) ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตร
รม.500 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สาหรับนักบริหาร 3 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก2
รม.611 ปรัชญาประยุกต์กับการจัดการทางการเมือง
รม.621 การเมืองการปกครองของไทย
รม.xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
รม.620 การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง
รม.632 การเมืองว่าด้วยการจัดการนโยบายสาธารณะ
รม.612 การค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการ
เมืองและการเปลี่ยนแปลง
รวม
ภาคฤดูร้อน
รม.641
รม.701

รม.xxx
รม.xxx
รม.xxx
รม.702

3
3
3
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ข
3
3
3
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต

แผน ข
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต

9

9

หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2
พลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3
หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ 1
สอบประมวลวิชาข้อเขียน
รวม
3
หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
แผน ก แบบ ก2
วิชาเลือก
3
หน่วยกิต
วิชาเลือก
หน่วยกิต
วิชาเลือก
หน่วยกิต
งานค้นคว้าอิสระ 2
-

หน่วยกิต

แผน ข
3
หน่วยกิต
3
หน่วยกิต


6

หน่วยกิต

3
3
3
3

แผน ข
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รม.800 วิทยานิพนธ์
สอบปากเปล่างานค้นคว้าอิสระ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
รวม

3
-

หน่วยกิต
-

-

-



หน่วยกิต
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6

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
แผน ก แบบ ก2
9
หน่วยกิต

รม.800 วิทยานิพนธ์
เสนอบทความทางวิชาการ
รวม

แผน ข
-


9

หน่วยกิต

-

ภาคฤดูร้อน
แผน ก แบบ ก2
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

แผน ข



3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รม.500 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์สาหรับนักบริหาร
3(3-0-9)
GP 500 Introduction to Political Science for Executives
พื้นฐานของวิชารัฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รม.611 ปรัชญาประยุกต์กับการจัดการทางการเมือง
3(3-0-9)
GP 611 Applied Philosophy and Political Management
แนวคิดและทฤษฎีทางปรัชญาทางการเมือง ที่มีส่วนช่วยอธิบายและทาความเข้าใจกับปรากฎการณ์ทางการ
เมือง รวมถึงการปรับประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทางการเมือง อาทิ การรณรงค์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสร้างและ
ผลักดันนโยบาย ฯลฯ

รม.612 การค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-9)
GP 612 Research in Management of Politics and Changes
วิธีก ารหาความรู้ท างการบริห ารจัด การทางการเมืองและการเปลี่ ยนแปลงในรูป แบบต่ าง ๆ เช่น การวิจั ย
การศึกษาเชิงกรณีศึกษา การวิจัยเชิงนโยบาย โดยอาศัยเครื่องมือการหาคาตอบจากทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นการ
เสริมทักษะในการหาความรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น ทักษะการค้นคว้า ทักษะการอ่านอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ ฯลฯ
รม.618 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 1

3(2-3-7)

GP 618 Skills and Instruments in Change Management 1
เครื่องมือและเทคนิคที่จาเป็นในการผลักดัน และการจัดการเปลี่ยนแปลง การจัดการเครือข่ายการวิเคราะห์และ
บริหารความเสี่ยง เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการความสัมพันธ์รัฐและ
ธุรกิจ
รม.619 ทักษะและเครื่องมือในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 2
3(1-6-5)
GP 619 Skills and Instruments in Change Management 2
วิชาพื้นความรู้ : สอบผ่านวิชา รม.618
พัฒนาทักษะในการผลักดันและการจัดการเปลี่ยนแปลง โดยการจาลองสถานการณ์และวิเคราะห์แก้โจทย์
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
รม.620 การออกแบบโครงสร้างและสถาบันทางการเมือง
3(3-0-9)
GP 620 Designing Political Structures and Political Institutions
ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันทางการเมืองกับผลทางการเมืองที่มีต่อประชาชนพลเมือง ประชาสังคม และ
สังคมการเมืองอันอาจจะเกิดจากการ “ออกแบบ” สถาบัน โดยวิธีการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น แบบเชิงเหตุผล เชิง
โครงสร้าง เชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เชิงสถาบัน เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน เป็นต้น
รม.621 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-9)
GP 621 Thai Politics and Government
ภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ ลักษณะของโครงสร้างทาง
อ
า
น
า
จ
ทั้งที่เป็นมาแต่เดิมและที่กาลังเปลี่ยนแปลงไป การต่ อสู้ทางอานาจในระหว่างชนชั้นนาและจุดเปลี่ยนทางการเมือง
ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่ได้เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการ
พัฒนาประเทศให้ทันสมัย และโดยผลของกระบวนการประชาธิปไตย มีการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผลถึงสภาพการณ์
ของปัญหาที่เป็นมาดารงอยู่ในปัจจุบันและการเสนอแนะแนวทางแก้ไข
รม.624 การเมือง กฎหมายมหาชน และการบริหารกิจการสาธารณะ
3(3-0-9)
GP 624 Politics, Public Law and Public Administration
แนวคิด ขอบข่าย นิติวิธี ตลอดจนการก่อกาเนิดกฎหมายมหาชนประเภทต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของ กฎหมาย
มหาชนมีต่อการเมืองการปกครอง และ การบริหารราชการของไทยโดยภาพรวม การดาเนินงานทางการปกครอง
การดาเนินงานของภาครัฐ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระต่างๆ รวมทั้งหลักนิติรัฐ และกระบวนการ กลไก ในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจ ตลอดจนศึกษาถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางการเมืองการปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายมหาชน
รม.626 สัมมนาการสื่อสารและการรณรงค์ทางการเมือง
3(3-0-9)
GP 626
Seminar on Political Communication and Campaign
แนวคิดและตัวแบบในการสื่อสารทางการเมือง และการประยุกต์แนวคิดในการรณรงค์ทางการเมือง โดยเนื้อหา
ครอบคลุม แนวคิดพื้นฐาน การเผยแพร่ข่าวสารทางการเมือง การกาหนดสาระทางการเมือง การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

การโฆษณาชวนเชื่อ การรณรงค์หาเสียง ภาพพจน์กับการเมือง มติมหาชน บทบาทของสื่อมวลชนในการทางการเมือง
โครงสร้างของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน การพึ่งพิงทางการสื่อสารและการครอบงาทางการสื่อสาร ศึกษากรณีศึกษาทั้ง
การเมืองระดับชาติและท้องถิ่นจากในและต่างประเทศ
รม.627 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-9)
GP 627 Local Politics and Government
ความสัมพันธ์ทางอานาจและองค์กรการปกครองในระดับท้องถิ่น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ตลอดจนการปกครองตนเองของประชาชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากฐาน การกระจาย
อานาจไปสู่องค์กรการปกครองท้องถิ่นที่จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางและช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้จะเน้นการเปรียบเทียบกับต่างประเทศบางประเทศด้วย
รม.628 พฤติกรรมทางการเมืองและความคิดเห็นสาธารณะ
3(3-0-9)
GP 628 Political Behaviour and Public Opinion
ที่มาของการแสดงออกทางการเมืองของพลเมืองที่มีต่อระบบการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ว่า
จะเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการแสดงออกด้านทัศนคติทางการเมือง การเรียนการสอนจะมุ่งอธิบายถึง
กระบวนการเกิดทัศนคติ การแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง และการทาความเข้าใจในพฤติกรรมเหล่านั้นใน
เชิงประจักษ์
รม.629 พลวัตรของการเมืองแบบไม่เป็นทางการ
3(3-0-9)
GP 629 Informal Political Dynamics
กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองนอกภาครัฐ ที่พัฒนาและเคลื่อนไหวบนฐานประเด็นเฉพาะและอัตต
ลักษณ์ เช่นขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการผู้หญิง ขบวนการคนชายขอบ ฯลฯ ทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ เพื่อให้
เห็นถึงผลกระทบต่อกระบวนการและพลวัตรทางการเมืองสังคม รวมทั้งวิธีการนอกช่องทางหรือกรอบที่เป็นทางการเพื่อ
ผลักดันหรือสนับสนุนประเด็นเฉพาะ เช่นการต่อสู้เชิงสัญญลักษณ์ และกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความตระหนักรู้ประเด็นของ
คนในสังคม เป็นต้น

รม.632 การเมืองว่าด้วยการจัดการนโยบายสาธารณะ
3(3-0-9)
GP 632 Politics of Public Policy Management
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เห็นถึงบทบาทและการขับเคลื่อนกระบวนการทาง
นโยบายของตัวแสดงทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีต่อกัน
รม.635 จริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบของผู้นา
3(3-0-9)
GP 635 Ethics and Leadership Accountability
คุณค่าของจริยธรรมและความสานึกรับผิดชอบของผู้นาในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางธุรกิจ
และผู้นาภาคประชาชน

รม.637 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
GP 637 Politics of Environment
แนวคิดด้านนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและปรัชญาทางสิ่งแวดล้อม ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเมือง โดยเน้นกระบวนการการใช้อานาจของรัฐในกระบวนการวางแผนและกาหนดนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม บทบาทของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ตลอดจนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม ในสังคมยุค
ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
รม.638 การสร้างศักยภาพความเป็นผู้นา
3(2-3-7)
GP 638 Crafting Leadership
พั ฒ นาทั ก ษะการเป็ น ผู้ น าในภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เช่ น ผู้ น าทางการเมื อ ง ผู้ น าทางธุ ร กิ จ ฯลฯ ภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
รม.639 ศิลปะและปฏิบัติการเป็นผู้นา
3(1-6-5)
GP 639 Arts and Practices of Leadership
ฝึกภาคปฏิบัติด้านวิสัยทัศน์ การวางแผน การตัดสินใจ การโน้มน้าว การเจรจาต่อรอง เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อม สาหรับการเป็นผู้นา
รม.641 พลวัตรทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-9)
GP 641 Politics, Economics and Social Dynamism
พลวั ต รการเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้ ง ทางการเมือง เศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรม โดย
ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่มีนัยสาคัญต่อโลก เช่น โลกาภิวัตน์และประเด็นปัญหาข้ามรัฐ ความไม่เท่าเทียม และความ
มั่นคงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงและวิกฤตสิ่งแวดล้อม รวมถึงภัยพิ บัติธรรมชาติ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
ศักยภาพและอัตลักษณ์

รม.644 เศรษฐกิจการเมืองโลก
3(3-0-9)
GP 644 Global Political Economy
วิเคราะห์พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกในปัจจุบันทั้งทางด้านการค้า การเงินการ
คลัง การลงทุนและบริการในระดับพหุภาคี ภูมิภาคนิยมหรือทวิภาคี รวมทั้งประเด็นปัญหาสาคัญ ได้แก่ โลกาภิวัตน์ เสรี
นิยมใหม่ การค้าเสรี การพัฒนา ความยากจน ความไม่เท่าเทียม วิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น
รม.645 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก
GP 645 Southeast Asia in World Politics

3(3-0-9)

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเมืองในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างอานาจ
ผู้นา วัฒนธรรมทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศเหล่านั้น รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าว เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและอิทธิพลจากภายนอกประเทศ
รม.647 พลวัตรเชิงอานาจในเอเชีย-แปซิฟิก
3(3-0-9)
GP 647 Power Dynamics in Asia-Pacific
วิเคราะห์พลวัตรการเปลี่ยนแปลงและการจัดความสัมพันธ์เชิงอานาจในเอเชีย -แปซิฟิกทั้งความร่วมมือ ความ
ขัดแย้งและการสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การทูต การทหารและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นบทบาทของมหาอานาจ
ต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น และอินเดียที่มีต่อพลวัตรเชิงอานาจในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก และประเด็น
ปัญหาร่วมสมัย ได้แก่ ภาวะข้ามชาติ ภูมิ ภาคนิยม ชาตินิยม สิทธิมนุษยชน การแทรกแซงทางมนุษยธรรม ปัญหา
นิวเคลียร์ ปัญหาพรมแดน ความรุนแรงและการก่อการร้าย ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
รม.649 สัมมนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นในมุมมองระดับโลก
3(3-0-9)
GP 649 Seminar on Global Perspective on Local Governance
วิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก อันนามาซึ่งประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ใหม่ ๆ อันกระทบต่อบทบาทและการดารงอยู่ของท้องถิ่นทั้งในส่วนที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและในส่วนของ
ชุมชนท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทั้งในไทยและในต่างประเทศ รวมถึงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นใน
ประเด็นร่วมสมัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจ การเมืองสังคมในระดับโลกและระดับภูมิภาค
การเติบโตและขยายตัวของพื้นที่เมือง ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถมี
มุมมองและความคิดที่กว้างขวางในระดับโลก ขณะเดียวกันก็สามารถ แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่สัมพันธ์กับบริบทภายใน
ท้องถิ่นได้ (Think Globally, Act Locally)
รม.653 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-9)
GP 653 Selected Topics in Thai Politics and Government
ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองไทยที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือที่ได้รับความสนใจ
จากคนในวงการ เช่น การเมืองท้องถิ่น การปฏิรูปการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง-นักธุรกิจ และข้าราชการ
ประจา การกระจายอานาจ การสร้างประชาสังคม พัฒนาการของรัฐชาติไทย การเมืองกับการพัฒนา สถาบันการเมือง
การปกครองไทยกับโลกยุคโลกาภิวัตน์/หลังสมัยใหม่ เป็นต้น
รม.654 การศึกษาค้นคว้าตาราเฉพาะประเด็นร่วมสมัย
3(3-0-9)
GP 654 Directed Reading
ประเด็นปัญหาเฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือได้รับความสนใจในวงการ เช่น สื่อมวลชนกับ
การเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ เป็นต้น
รม.664 การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3(3-0-9)
GP 644 Global Political Economy
ความเป็นมาและสาระสาคัญของแนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริหาร
รัฐกิจสมัยใหม่ แนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยคานึงถึงผลสัมฤทธิ์อย่างรอบคอบ

และรอบด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุล รวมถึงแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการประเมินผลงานทั้งในระดับองค์กร หน่วยงานและตัวบุคคล
รม.665 การจัดการความรู้ท้องถิ่น
3(3-0-9)
GP 665 Knowledge Management for Local Government
ประเภทขององค์ความรู้ นัยขององค์ความรู้ต่อการพัฒนาทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป้าประสงค์
และกระบวนการจัดการความรู้ ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ท้องถิ่น รวมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนแนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจขององค์กรได้ รวมถึงแนวคิดและ
แนวทางสร้าง “เกลียวความรู”้ ที่สนับสนุนให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รม.666 สัมมนาภาวะผู้นากับการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-9)
GP 666 Seminar on Leadership and Local Development Administration
ความหมายของภาวะผู้นาในรูปของสมรรถนะ 3 ประเภท ได้แก่ สมรรถนะในการบริหารตนเอง สมรรถนะในการ
บริหารความสัมพันธ์และสมรรถนะในการบริหารงานตลอดจน แนวทางการปรับภาวะผู้นาเพื่อจัดการกับปัจจัยแวดล้อมที่
มีผลต่องานพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการใช้ภาวะผู้นาผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่น
ผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นต่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการประเมิน
ตนเองเพื่อค้นหาจุด แข็ งส่ วนบุคคล เพื่อใช้เ ป็นบาทฐานในการพัฒนาภาวะผู้ นา ได้ อย่ างโดดเด่น มีเ อกลัก ษณ์ และ
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รม.667 สัมมนาการบริหารจัดการงานเมืองที่ยั่งยืน
3(3-0-9)
GP 667 Seminar on Urban Management for Sustainable Development
การบริหารจัดการงานเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน โดยเนื้อหาครอบคลุม แนวคิดการจัดการ
เชิงพื้นที่ (Area-based Management) ความหมายของเมือง การเจริญเติบโตของเมืองและปัญหาต่างๆ ที่มาพร้อมกัน
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาเมืองต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนาเมืองน่าอยู่ อุทยานนคร เมือง สนามบิน บทบาทของเมือง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งความขัดแย้ง แนวทางและทักษะ การบริหารเมืองด้านต่างๆ อาทิ
เช่น การจัดการผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การเมืองในการจัดบริการสาธารณะเมือง การเสริมสร้างสมรรถนะ
ทางการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง และการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงทั้งภาครัฐและนอก
ภาครัฐในการบริหารจัดการงานเมือง โดยใช้กรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศประกอบ
รม.668 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น
3(3-0-9)
GP 668 Laws and Local Governance
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการบริหารท้องถิ่นทั้งสาระสาคัญและประเด็นทางกฎหมายและการใช้กฎหมาย
ในฐานะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารมีโลกทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจและบทบาทที่ถูกต้องสอดคล้อง
กับหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยเนื้อหาครอบคลุม หลักปรัชญา ความสาคัญและผลกระทบของกฎหมายสานักต่างๆ ต่อ
สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสาระสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ การศึกษาเน้นการเลือกประเด็นศึกษาเฉพาะกรณี อาทิ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการปัญหาแรงงาน การบังคับใช้กฎหมาย และประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการ
บริหารงาน รวมทั้ง แนวคิดและกระบวนการจัดทาข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการท้องถิ่น ปัญหาและข้อถกเถียง
รม.669 การบริหารคลังท้องถิ่น
3(3-0-9)
GP 669
Local Finance
แนวคิด ทางการคลั ง สาธารณะและระบบการคลั ง ท้ อ งถิ่ น ความสั มพัน ธ์ ระหว่ า งการคลั ง ท้ องถิ่ น กั บ ระบบ
เศรษฐกิจทั้งระดับชาติและท้องถิ่น แหล่งและการจัดหารายได้ของท้องถิ่น แนวทางพัฒนารายได้ของท้องถิ่น งบประมาณ
รายจ่ายของท้องถิ่น ระบบและกระบวนการงบประมาณท้องถิ่น การรักษาวินัยทางการคลัง ปัจจัยทางการเมืองที่มีผลต่อ
การบริหารการคลังท้องถิ่น รวมทั้งประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับการบริหารการคลังท้องถิ่น
รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1
GP 701 Independent Study 1

3(0-0-12)

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ รม.612 การค้นคว้าและวิจัยทางการบริหารจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง

การค้นคว้าโดยอิสระในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนาดู แลของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเมือง การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
รม.702 การค้นคว้าอิสระ 2
3(0-0-12)
GP 702 Independent Study 2
การค้นคว้าโดยอิสระในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนาดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดย
เป็นการศึกษาต่อเนื่องจาก วิชา รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1
รม.800 วิทยานิพนธ์
12(0-0-48)
GP 800 Thesis
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาการบริหารจัดการทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลง เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการเมือง การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และ/หรือนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการวิจัย และจริยธรรมในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
GP 500 Introduction to Political Science for Executives
3(3-0-9)
This course covers the fundamentals of political science in the field of politics and
government, management of state affairs and international relations.
GP 611 Applied Philosophy and Political Management
3(3-0-9)
Concepts and theories in political philosophy that help to explain political phenomena, as
well as their application in political management, for example in campaigns, elections,
policymaking and policy advocacy.

GP 612 Research in Management of Politics and Changes
3(3-0-9)
Knowledge-gathering methods in the field of the management of politics and changes,
such as research, case studies and policy research through the use of quantitative and qualitative
tools. The course focuses on building quality knowledge-seeking skills such as research and critical
reading skills.
GP 618 Skills and Instruments in Change Management 1
3(2-3-7)
Tools and techniques necessary in driving and managing change and network
management; risk analysis and management; environmental management tools; management
information systems and management of state-business relations.
GP 619 Skills and Instruments in Change Management 2
3(1-6-5)
Prerequisite: GP 618
Development of skills in driving and managing change via the use of a situational model
and analysis of solutions suggested by experts. Students will be able to build their skills in this
area, linked with individual experience.
GP 620 Designing Political Structures and Political Institutions
3(3-0-9)
Connection between political institutions and political results affecting citizens, civic
society and political society. These events may come about through institutional design. Study
will involve reasoned analysis of various designs in terms of structure, culture and institutional
history and economics.
GP 621 Thai Politics and Government
3(3-0-9)
This course examines the background and development of politics and government in
Thailand from different viewpoints, the characteristics of the power structure in the past and its
presently changing nature, power struggles among the ruling classes and events leading to political
change, problems arising following the situation of social change and the country’s modern
development and resulting from democratic processes. There will be reasoned discussion on
current problems and suggestions for solutions.
GP 624 Politics, Public Law and Public Administration
3(3-0-9)
Concepts, frameworks, juristic methods and formulation of various types of public law;
the relationship between public law and government and Thai civil service administration as a
whole; operations by the government, the state sector and public organisations; the rule of law

and mechanisms and processes used in holding power to account, as well as study of problems
arising in government in relation to public law.
GP 626 Seminar on Political Communication and Campaign
3(3-0-9)
The seminar will cover the concepts and models of political communication and
application of concepts in political campaigning in a comprehensive manner, including the
fundamental concepts, spreading political news, determining political information, persuasive
communication, propaganda, election campaigns, image and politics, public opinion, the political
influence of the media, the structure of the media industry, reliance for communication on and
the political control of the media, examining case studies in both national and international
politics
GP 627 Local Politics and Government
3(3-0-9)
This course covers power relationships and local government organizations in official and
unofficial contexts, self-determination by the people that has contributed to democratic processes
at the grassroots level, devolution of power to local authorities that will help to lighten the burden
of central government and may also diffuse local conflicts. There will be comparisons with other
countries.
GP 628 Political Behaviour and Public Opinion
3(3-0-9)
Origin of citizens’ political expression by directed at the political system and at individuals
involved in politics, whether in the form of political participation or of expressing political viewpoints.
This course explains the process of the formulation of viewpoints, citizens’ behaviour in political
behaviour and builds empirical understanding of such behaviour.
GP 629 Informal Political Dynamics
3(3-0-9)
Political movements and interaction outside the state sector springing from and acting on
specific issues, such as environmental, women’s and marginalised people’s movements both in
Thailand and abroad. The aim is for students to see the effects on movements and sociopolitical
dynamics, as well as to learn about informal methods used in pushing particular issues, such as
symbolic activism and activities designed to raise social awareness.
GP 632 Politics of Public Policy Management
3(3-0-9)
This course looks at the interaction between politics and public policy, exploring the role
and policy activities of actors from the state and private sectors and from civil society.
GP 635 Ethics and Leadership Accountability

3(3-0-9)

Ethical values and leadership accountability among political, business and civil activist
leaders.
GP 637 Politics of Environment
3(3-0-9)
This course covers the ecological viewpoint regarding political economy and environmental
philosophy, studying the relationship between the environment and politics with a focus on the
process of using state authority in planning and determining environmental policy, the role of the
public and the people’s movements and environmental activism in modern society that aims to
solve environmental crises at local, national regional and global levels.
GP 638 Crafting Leadership
3(2-3-7)
Development of leadership skills in fields such as politics and business in the midst of
social change.
GP 639 Arts and Practices of Leadership
3(1-6-5)
Hands-on practice of developing viewpoints, planning, decision making, persuasion and
negotiation to prepare students for leadership roles.
GP 641 Politics, Economics and Social Dynamism
3(3-0-9)
st
The global dynamics of the 21 century in terms of politics, economics and culture,
including important global issues such as globalisation and inter-state issues, inequality and human
security, environmental change and crises, cultural diversity, potential and identity.
GP 644 Global Political Economy
3(3-0-9)
Analysis of the dynamics of present-day global political economy in terms of trade,
finance and the treasury, investment and services at multilateral, regionalistic or bilateral levels.
The course also examines important issues such as globalisation, neoliberalism, free trade,
development, poverty, inequality and economic crises.
GP 645 Southeast Asia in World Politics
3(3-0-9)
This course analyses southeast Asian political issues and problems, especially power
structures, leaders, political culture and changes in southeast Asian countries, including factors that
influence political change, such as the economic climate and external influences.

GP 647 Power Dynamics in Asia-Pacific
3(3-0-9)
Analysis of the dynamics of changes in power relationships in the Asia-Pacific region in
terms of cooperation, conflict and economic, political, diplomatic, military and cultural
relationships. The course focuses on the role of superpowers such as the United States, China,
Japan and India in Asia-Pacific power dynamics, as well as contemporary issues such as the
phenomenon of multinationals, regionalism, nationalism, human rights, humanitarian intervention,
nuclear problems, border issues, violence and terrorism, religion and natural resources.
GP 649 Seminar on Global Perspective on Local Governance
3(3-0-9)
Analysis of the link between changes in global contexts leading to new challenges
affecting the role and existence of local government and local communities. Students learn about
experiences in Thailand and overseas and take part in a seminar discussing related modern issues
such as economic and sociopolitical connections on global and regional scales, the growth and
expansion of political space and environmental and atmospheric change. This is so that students
can develop a broad global perspective, while also seeking practical approaches corresponding
with their own local area. In other words, ‘Think Globally, Act Locally’.
GP 653 Selected Topics in Thai Politics and Government
3(3-0-9)
This course will bring up specific issues in the field of Thai politics and government as
chosen by instructors, or that are of particular interest to those in the field, such as local politics,
political reform, the relationship between politicians, businesspeople and civil servants, devolution
of power, building of civil society, development of the Thai nation-state, politics and the
development of Thai politics and government, globalization and postmodernism.
GP 654 Directed Reading
3(3-0-9)
Specfic issues selected by the instructor or of interest in the field, such as political media
and new movements.
GP 664 Result-based Local Government Management
3(3-0-9)
This course looks at the origin and main points of the concept of result-based local
government management. Result-based management is regarded as the heart of management of
state affairs in modern times. The course examines ways of applying the result-based concept to
local government, bearing in mind achievement of results in a comprehensive and through
manner for balanced local area development. Also covered are ways to push the boundaries of
local governments in terms of their ability to use result-based management for application to

strategic planning, the process of putting strategy into practice and
organizations, government offices and individuals.

the evaluation of

GP 665 Knowledge Management for Local Government
3(3-0-9)
This course covers the types of implicit knowledge of the development of intellectual
assets and local culture, goals, aims and knowledge management processes, factors affecting
knowledge management, ways of applying knowledge management in order to improve local
education and strengthen communities, ways to develop databases of local organizations to
support the buildup of knowledge that is beneficial to organizational responsibilities and also the
concept of and ways to build a “knowledge spiral” that promotes learning and exchange between
communities and local government organizations.
GP 666 Seminar on Leadership and Local Development Administration
3(3-0-9)
This seminar focuses on the meaning of leadership as based on 3 skills: self-management
effectiveness, effectiveness in managing relationships and workload management through to ways
to adjust leadership states to deal with surrounding factors that affect local development, as well
as the use of the state of leadership to push for change that is necessary for developing abilities
of local government organizations, self-evaluation in order to discover personal strengths to use as
a foundation for development of leadership, aiming for excellence, uniqueness and fitting in with
good political management principles.
GP 667 Seminar on Urban Management for Sustainable Development
3(3-0-9)
This course covers systematic urban management for sustainable development, examining
the idea of area-based management, the definition of a city, urban development and various
problems that occur simultaneously, ideas and models of different types of urban development
i.e. developing a pleasant city to live in, park cities, urban areas, airports, the role of the city in
economic, social and political development and conflicts, various ways and skills concerning urban
management, such as management of urban planning, managing the urban environment, the
politics of managing civic amenities, promotion of effectiveness in management of local urban
authorities and coordinating relationships between actors in both state and non-state sectors in
urban management, using both domestic and international case studies.
GP 668 Laws and Local Governance
3(3-0-9)
This course covers laws regarding the politics of local governance, both the main points
and legal issues, as a tool to help executives to have the necessary worldview, knowledge,
understanding and role that fits in with the principles of good governance through a

comprehensive syllabus including philosophical basis, the significance and effects of institutional
laws on society and social change, the main principles of laws regarding management of local
authorities and other local organizations. The focus will be on choosing specific issues to study,
such as environmental management laws, laws governing labour problems, law enforcement and
management legal issues as well as the concepts and processes of making local laws for local
government, problems and points for discussion.
GP 669 Local Finance
3(3-0-9)
This course examines the concept of public finance and the local financial system, the
relationship between local finance and the economic system both locally and nationally, sources
of and methods of raising local revenue, methods of developing local income, local budgets, local
budgeting systems and processes, adherence to financial codes of conduct, political factors
affecting management of local finances and important issues regarding local finance.
GP 701 Independent Study 1

3(0-0-12)

Prerequisite: Have earned credits of GP 612 (Research in Management of Politics and
Changes)
Independent study in an area of students’ interest, under the supervision of an academic
advisor. The topic should be related to at least one of the following: political studies,
administration and political, economic and social change.
GP 702 Independent Study 2
3(0-0-12)
Independent study according to students’ interest, under the supervision of an academic
advisor, continuing on from GP 701 (Independent Study 1)
GP 800 Thesis
12(0-0-48)
This course involves learning how to structure and carry out a research project that leads to
new knowledge in the field of politics and government, writing and/or presenting a thesis on the same
topic, writing for publication and research and academic publication ethics.
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลั ก สู ต รก าหนดให้ นัก ศึ ก ษาที่ เ ลื อกศึก ษาแผน ข เรีย นวิ ช าการศึก ษาค้ นคว้ า อิ ส ระ 1 และ วิ ช า
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 หรือ แผน ก วิทยานิพนธ์ โดยศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง หรือ ประเด็นปัญหาเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่นักศึก ษาสนใจในเชิงลึก กรณีที่
เป็นวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาตามกระบวนการวิจัย ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นที่ศึกษา และสามารถนาผลงานที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้
5.3 ช่วงเวลา
แผน ก. แบบ ก2 จดทะเบียนในภาค 1- 2 ปีการศึกษาที่ 2
แผน ข.
จดทะเบียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 1 และภาค 1 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ1)
จานวน 3 หน่วยกิต
(การค้นคว้าอิสระ2)
จานวน 3 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2.)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และจะต้อง
มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
สาหรับนักบริหาร เพื่อให้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่
น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1) อาจารย์ผู้สอบวิ ทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิต ศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว

3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ที่จะได้ผลระดับ S (ใช้ได้) โดยต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

5.5.3 การค้นคว้าอิสระ ( แผน ข)
1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) นักศึกษาต้องทาการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย
3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้นคว้าอิสระ 1 แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนัก
บริหาร เพื่อให้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการการค้นคว้าอิสระ รวมไม่
น้อยกว่า 2 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
4) นักศึกษาสามารถจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ 2 ได้ เมื่อได้รับค่าระดับ S (ใช้ได้) ในวิชาการค้นคว้า
อิสระ 1
5) อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู้
1) นักศึกษาแผน ข. จะสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00
2) คณะรัฐศาสตร์ จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 2-3 ครั้ง โดย
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
3) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉ ะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 กาหนดให้นักศึกษาเสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่ภาค 2 ปีการศึกษาที่
1 ในช่วงที่ศึกษาวิชาการค้นคว้าและวิจัยทางการจัดการทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
5.6.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา กรณีงานค้นคว้าอิสระ จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน รับผิดชอบ
นักศึกษาไม่เกิน 12 คน และกรณีวิทยานิพนธ์ จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบนักศึกษาเป็นรายบุคคล
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาหัวข้อที่นักศึกษากาหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการประเมินผล
5.6.4 กรณีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสอบปากเปล่าเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ต่อหน้า
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีอาจารย์ประจา อาจารย์ที่ปรึก ษา และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น หรือ
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 เพื่อประเมินผลและรับข้อเสนอแนะ
5.7 กระบวนการประเมินผล

5.7.1 กรณีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้
5.7.2 การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเป็นเอกฉันท์
5.7.3 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถสอบป้องกัน
ได้ และในการสอบป้องกัน จะต้องสอบต่อหน้าคณะกรรมการและมีผู้อื่น ที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งสามารถซักถาม
ผู้สอบได้ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้ เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้ จะนับ รวมเฉพาะหน่วยกิตของลักษณะวิชาที่ได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ากว่า C
เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นามาคานวณค่าระดับ
เฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้น และค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือ ระดับต่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ากว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากระเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึก ษาที่ไ ด้ค่า ระดับ ไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิท ธิจดทะเบี ยนศึก ษาซ้ าในรายวิช านั้นอีก เว้นแต่
หลักสูตรจะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก 2 และ การวัดผลวิชาการค้นคว้าอิสระ สาหรับ
แผน ข แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และ ระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจากคะแนน
สอบข้อเขียน จากงานที่มอบหมาย จากการสอบปากเปล่า โดยมีกระบวนการแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่

ลักษณะของแต่วิชา นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการสอบประมวลวิชาข้อเขียน และประมวลวิชาปากเปล่า กรณีที่ศึกษา
แผน ข ไม่ทาวิทยานิพนธ์ และสอบเค้าโครงและสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษาแผน ก ทาวิทยานิพนธ์ก่อนสาเร็จ
การศึกษา เพื่อเป็นการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้
1) การประเมินตาแหน่งหรือความก้าวหน้าของสายงานของบัณฑิต หลังจากสาเร็จการศึกษา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารงาน โดยจัดทาเป็นแบบสอบถามไปยังบัณฑิต
2) ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิต
3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. การทวนสอบระดับรายวิชา
คณะรัฐศาสตร์ กาหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องจัดทาการทวนสอบในระดับรายวิชา ซึ่งผู้สอนสามารถทวนสอบ
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมของลักษณะวิชา เช่น การจัดสอบข้อเขี ยน
การจัดทารายงาน ฯลฯ โดยจะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและคณะกาหนดให้มีกระบวนการ
อุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้
4. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สาหรับนักบริหาร กาหนดให้มีระบบและกลไก
การทวนสอบ เพื่อยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาหลักตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยก่อน
จบการศึกษานักศึกษาแผน ข. จะต้องสอบประมวลวิชาปากเปล่า และสอบเค้าโครงและสอบตัวเล่มงานค้นคว้าอิสระ
หรือ วิทยานิพนธ์ จะต้องเสนอบทความวิชาการในวารสารวิชาและในการประชุมวิชาการ(proceeding) เพื่อประเมิน
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา
5. การทวนสอบระดับหลักสูตร
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุมสาขาวิชาหลักตามที่หลักสูตรกาหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินจากหลายแหล่ง ด้วยการจัดทาแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต เช่น
นายจ้างของบัณฑิต ผู้ประกอบการ นักการเมือง หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น และจัดทาแบบสอบถาม
บัณฑิต เมื่อจบการศึกษา เพื่อประเมินหลักสูตร
6. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
6.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
6.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
6.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้ (สาหรับแผน ข.)

6.5 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในวิชา รม.701 การค้นคว้าอิสระ 1 และวิชา รม.702 การค้นคว้าอิสระ 2 (สาหรับ
แผน ข.)
6.6 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก. แบบ ก.2) โดยการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ด ท้ า ย คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิพ นธ์ ที่ ค ณะรัฐ ศาสตร์แต่ ง ตั้ ง และนาวิ ท ยานิพนธ์ ที่ พิมพ์ และเย็บ เล่ ม
เรียบร้อยแล้ว มอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
6.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
6.8 นักศึกษาต้องส่งบทความการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
6.9 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะรัฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด

