
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
1.หลักสูตร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  ส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 และไม่เกิน 3 ปี  
        1.  จ านวนหน่วยกิต   จ านวน 72 หน่วยกิต     
        2.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา 

จ านนวนกลุ่มหน่วยกิต 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร             
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรที่น าเสนอ 

แบบ 2.1 แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 

12 
30 

2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย     
      วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 

36 36 

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 48 72 
 
3.รายวิชา หมวดวิชาบังคับ  (Required Courses)   จ านวน 30 หน่วยกิต 
 
1310 101* พ้ืนฐานปรัชญาและทฤษฎีการเมือง     3(3-0-6) 
    Foundations of Political Theory and Philosophy 
1310 102* ทฤษฎีการบริหารจัดการภาคสาธารณะขั้นสูง     3(3-0-6)  
    Advanced Public Governance Theories     
1310 103* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูง     3(3-0-6) 
    Advanced International Relations Theories 
1310 301 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางการเมือง    3(3-0-6) 
    Political Inquiry and Analysis 
1310 302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
    Advanced Quantitative Research Methodology in Social Science  
1310 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
    Advanced Qualitative Research Methodology in Social Science  
1310 304 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Seminar on Comparative Politics 
1310 305 สัมมนาสถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
    Seminar on Political Institutions, Political Process and Public Law 
 



 
1310 306 สัมมนานิเวศวิทยาของการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์    3(3-0-6) 
    Seminar on Ecology of Administration in Globalization Era 
1310 307 สัมมนานโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
    Seminar on Public Policy  
1310 308 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ ทฤษฎีและการปฏิบัติ    3(3-0-6) 
    Seminar on International Politics, Theories and Practices   
1310 309 สัมมนาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on International Conflicts and Cooperation 
1310 310 สัมมนาความร่วมมือส่วนท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    Seminar on Local Collaboration 
 
หมายเหตุ  :  * นิสิตที่ไม่เคยศึกษาในรายวิชา 1310 101  1310 102  1310 103  จะต้องเรียนรายวิชา                 
                   โดยไม่นับหน่วยกิต และมีผลการประเมินระดับ S  
 
หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)       จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1310 401 สัมมนาเศรษฐกิจการเมือง          3(3-0-6) 
    Seminar on Political Economy 
1310 402 สัมมนานิเวศวิทยาการเมือง          3(3-0-6) 
    Seminar on Political Ecology 
1310 403 สัมมนาความคิดทางการเมืองที่เป็นทางเลือก     3(3-0-6) 
    Seminar on Alternative Political Thought 
1310 404 สัมมนาการเมืองชาวนาและการพัฒนาชนบท     3(3-0-6) 
    Seminar on Peasant Politics and Rural Development   
1310 405 สัมมนาขบวนการทางสังคมและการเมืองของความยุติธรรม   3(3-0-6) 
    Seminar on Social Movements and Politics of Justice  
1310 406 สัมมนานโยบายและการเมืองของการลดความยากจน    3(3-0-6) 
    Seminar on Policy and Politics of Poverty Alleviation 
1310 407 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางการเมืองเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Comparative Politics 
1310 408 การศึกษารายบุคคลในทางการเมือง       3(3-0-6) 
    Individual Study in Politics 
1310 409 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    Seminar on Local Governance  
1310 410 สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
    Seminar on Public Policy Analysis 
 
 



1310 411 สัมมนาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและผนึกก าลัง    3(3-0-6) 
    Seminar on Participatory and Collaborative Planning  
1310 412 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ           3(3-0-6) 
    Seminar on Disaster Management 
1310 413 สัมมนาการบริหารการพัฒนา         3(3-0-6) 
    Seminar on Development Administration  
1310 414 สัมมนาการเมือง นโยบาย และการวางแผนพัฒนาเมือง    3(3-0-6) 
    Seminar on Urban Politics, Policy and Planning  
1310 415 สัมมนาการเป็นตัวกลางและการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
    Seminar on Conflict Mediation and Resolution   
1310 416 สัมมนากฎหมาย การเมือง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
    Seminar on Environmental Law, Politics and Governance 
1310 417 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ  3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Public Policy and Governance 
1310 418 การศึกษารายบุคคลในเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ  3(3-0-6) 
    Individual Study in Public Policy and Governance 
1310 419 สัมมนากระบวนการนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
    Seminar on Comparative Foreign Policy Process 
1310 420 สัมมนาโลกาภิวัตน์และความมั่นคงระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on Globalization and International Security 
1310 421 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in International Relations 
1310 422 การศึกษารายบุคคลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
    Individual Study in International Relations 

 
หมวดประสบการณ์วิจัย (Required Course)      จ านวน  36 หน่วยกิต 
1310 601 วิทยานิพนธ์             36 หน่วยกิต 
    Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. แสดงแผนการศึกษา 
 

 ปีท่ี 1 ภาคต้น 

 ปีท่ี 1 ภาคปลาย 
 

 
        

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 101* พ้ืนฐานปรัชญาและทฤษฎีการเมือง   

Foundations of Political Theory and Philosophy 
 
Foundations of Political Theory and Philosophy 
 
 

3(3-0-6) 

1310 102* ทฤษฎีการบริหารจัดการภาคสาธารณะขั้นสูง 
Advanced Public Governance Theories   

3(3-0-6) 

1310 103* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูง 
Advanced International Relations Theories 

3(3-0-6) 

1310 301 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางการเมือง 
Political Inquiry and Analysis 
 

3(3-0-6) 

รวม 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูงทางสังคมศาสตร์

Advanced Quantitative Research  Methodology  in 
Social Science  
 

3(3-0-6) 

1310 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์ 
Advanced Qualitative Research  Methodology in 
Social Science 

3(3-0-6) 

1310 304
  

สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ 
Seminar on Comparative Politics 

3(3-0-6) 

1310 305 สัมมนาสถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และ
กฎหมายมหาชน 
Seminar on Political Institutions, Political Process and 
Public Law 

3(3-0-6) 

รวม 12 



 ปีท่ี 2 ภาคต้น 
 

      ปีท่ี 2 ภาคปลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 306 สัมมนานิเวศวิทยาของการบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 

Seminar on Ecology of Administration in  Globalization 
Era 
 
 
 

3(3-0-6) 

1310 307 สัมมนานโยบายสาธารณะ 
Seminar on Public Policy 

3(3-0-6) 

1310 308 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ ทฤษฎีและการปฏิบัติ 
Seminar on International Politics, Theories and 
Practices   

3(3-0-6) 

1310 309 สัมมนาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
Seminar on International Conflicts and Cooperation 

3(3-0-6) 

รวม 12 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 310 สัมมนาความร่วมมือส่วนท้องถิ่น  

Seminar on Local Collaboration 
 

3(3-0-6) 

1310 xxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 
1310 xxx หมวดวิชาเลือก 3(3-0-6) 

1310 601 วิทยานิพนธ์ / Thesis 12 

รวม 21 



 ปีท่ี 3 ภาคต้น 
 

 
 ปีท่ี 3 ภาคปลาย 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 601 วิทยานิพนธ์ / Thesis 12 

รวม 12 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 
1310 601 วิทยานิพนธ์ / Thesis 12 

รวม 12 



5.ค าอธิบายรายวิชา 
 หมวดวิชาบังคับ 
1310 101* พื้นฐานปรัชญาและทฤษฎีการเมือง       3(3-0-6) 
    Foundations of Political Theory and Philosophy 
    ปรัชญาการเมืองดั้งเดิมและสมัยใหม่ ทฤษฎีการเมืองและส านักคิดต่างๆ ข้อถกเถียงทางทฤษฎี 
ในเรื่องความดี สังคมที่ดี อ านาจ อ านาจหน้าที่ ความชอบธรรม และความยุติธรรม ข้อเสนอทางทฤษฎีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม พื้นฐานของระบอบการเมือง ระบบการเมือง สถาบันทางการเมืองและ
กระบวนการทางการเมือง และฐานคติทางทฤษฎีว่าด้วยบทบาทพลเมืองในการเมืองแบบประชาธิปไตย  
    Classic and modern political philosophies; political theories and schools of 
thought, theoretical debates on goodness, good society, power, authority, legitimacy and 
justice; theoretical arguments on the relationship of the state and society; basis of political 
regimes, political systems, political institutions and political process; and theoretical 
assumptions of the role of citizens in democratic politics 
 
1310 102* ทฤษฎีการบริหารจัดการภาคสาธารณะขั้นสูง     3(3-0-6)   
    Advanced Public Governance Theories     
    วิวัฒนาการและการเปลี่ยนผ่านพาราไดม์การศึกษา การบริหารรัฐกิจ สู่การบริหารจัดการภาค
สาธารณะ ข้ออภิปรายเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนผ่าน จากกระบวนทัศน์การปกครองมาสู่การเน้นการบริหาร
จัดการเครือข่ายความร่วมมือ รูปแบบ ลักษณะส าคัญ และหลักการการบริหารจัดการภาคสาธารณะ เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รากฐานของการสร้างสรรค์ภาคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและการส่งเสริม
บทบาทของประชาสังคมในการจัดบริการสาธาณะร่วมกับรัฐ  
    Evolution and the shift of public administration paradigm to public governance 
studies; theoretical discussions on the transition from government to governance 
approaches ; patterns, key characteristics and principles of public governance ; inter-
governmental collaborative networks; foundations of public-private partnerships; and the 
role of civil society in co-producing public services 
 
1310 103* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นสูง     3(3-0-6) 
    Advanced International Relations Theories 
    แนวคิดขั้นสุดจากหลายส านักความคิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้าง
ของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนถึงอุดมการณ์ท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมของรัฐ เครื่องที่ใช้ในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 
    Fundamental concepts of international relations; the nature and structure of 
international relation system; political, economic, social, cultural factors and ideology that 
affect state behaviors; tools for operating in international relations; and forms of 
international cooperation development 
   



1310 301 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางการเมือง    3(3-0-6) 
    Political Inquiry and Analysis 
    รากฐานของการแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ การก่อตัวของความสงสัย           
พาราไดม์ของการวิจัย พ้ืนฐานภาวะวิทยาที่ต่างกันในการอธิบายการด ารงอยู่ของสรรพสิ่ง ฐานคติทางญาณ
วิทยาในการเข้าถึงความรู้ ประเด็นท้าทายของภาวะพหุภาวะวิทยา และการมีญาณวิทยาที่หลากหลาย             
และความสัมพันธ์ระหว่างจุดยืนทางภาวะวิทยาและญาณวิทยากับการพิจารณาวิธีวิทยา  
    Foundations of political inquiry and analysis ; the emergence of skepticism ; 
research paradigms ; different ontological backgrounds in addressing the nature of being ; 
epistemological assumptions of knowledge accessibility ; challenges of ontological pluralism 
and multiple epistemologies ; and the relations of ontological and epistemological stands to 
methodological considerations 
 
1310 302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
    Advanced Quantitative Research Methodology in Social Science  

  ธรรมชาติของสังคมศาสตร์เชิงประจักษ์ ฐานคติเชิงปรัชญาที่เป็นรากฐานของการสังเกต
ปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ วิธีการออกแบบการวิจัยที่สามารถทดสอบทฤษฎีในเชิงประจักษ์ การสุ่มตัวอย่าง 
การพิสูจน์ความตรงและการวัดความเที่ยง รวมถึง วิธีการเชิงปริมาณชั้นสูงในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และ
น าเสนอข้อมูล 

  The nature of empirical social science; philosophical assumptions underlying the 
empirical observation of the phenomena; strategies for designing research that can provide 
empirical tests of theories; sampling, proving validity and testing reliability; and advanced 
quantitative methods for collecting, analyzing and visualizing data 

  
1310 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
    Advanced Qualitative Research Methodology in Social Science  

  การผูกโยงกับกระบวนทัศน์หลังปฏิฐานนิยม เสกสร้างความหมาย สัจนิยมเชิงวิพากษ์                   
หลังโครงสร้างนิยมและกระบวนทัศน์อ่ืนในการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ยุทธศาสตร์ในการสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับการสร้างข้ออ้างใดๆ การใช้กระบวนทัศน์เชิงวิพากษ์และตีความ การฝึกวิเคราะห์วาทกรรม 
เพ่ือจัดวางข้อมูลเชิงคุณภาพ การฝึกวิเคราะห์เรื่องเล่าเพ่ือให้สามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีคุณภาพ และวิธีในการ
สร้างทฤษฎีเชิงนิรนัยและการสร้างคุณูปการต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม 

  The engagement of post-positivism, constructivism, critical realism, post- 
structuralism and beyond in designing qualitative research; strategies for making creditability 
in making claims; the adoption of critical and interpretive approaches; practices of discourse 
analysis for framing qualitative data; practices of narrative analysis for effective storytelling; 
and tactics in generating grounded theory inductively and making contribution to existing 
knowledge 

 
 



1310 304 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Seminar on Comparative Politics 
    พัฒนาการและขอบข่ายในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ กระบวนทัศน์และรูปแบบในการ
เปรียบเทียบ การก าเนิดและด ารงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยและเผด็จการ การเปรียบเทียบวัฒนธรรมและ
ระบบการเมือง การเมืองเปรียบเทียบของประเทศซีกโลกเหนือและทางใต้ และประเด็นท้าทายในการศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบ 
    The development and scope of the study of comparative politics; approaches 
and forms of comparison; the emergence and survival of democratic and authoritarian 
regimes in comparative perspective; the comparison of political cultures and systems; 
comparative politics of the Global North and the South; and challenges in the study of 
comparative politics 
 
1310 305 สัมมนาสถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
    Seminar on Political Institutions, Political Process and Public Law 

  กระบวนทัศน์กฎหมาย-สถาบันส าหรับการศึกษาการเมือง แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม สถาบัน
นิยม และสถาบันนิยมใหม่ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สถาบันทางการเมืองและความชอบธรรม 
ความเชื่อมโยงของนิติรัฐ กฎหมายมหาชน สิทธิตามกฎหมาย และหลักนิติธรรม รวมถึง การพัฒนารัฐธรรมนูญ
และกฎหมายปกครองกับผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมือง  

  The legal-institutional approach in studying politics; structural-functionalism, 
institutionalism and neo-institutionalism; governmental arrangement, political institutions 
and legitimacy; the articulation of the legal state, public law, legal rights and rule of law; and 
the development of constitutions and administrative law and their effects to political 
process 

 
1310 306 สัมมนานิเวศวิทยาของการบริหารในยุคโลกาภิวัตน ์    3(3-0-6) 
    Seminar on Ecology of Administration in Globalization Era 
    อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกต่อการบริหาร การพัฒนาประเทศและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การบริหารงานในภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ประเด็นท้าทายในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกระบวนการบริหารงานภาครัฐ  
    Influences of internal and external environments on administration, national 
development, and technological advancement; public and private administration in 
Thailand; and challenges in promoting participation of the civil society sector in public 
administrative process 
 
 
 
 
 



1310 307 สัมมนานโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
    Seminar on Public Policy  
    ก าเนิดและพัฒนาการของการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย ข้อถกเถียงทางทฤษฎีว่าด้วยเชิง
ประจักษ์นิยมและหลังเชิงประจักษ์นิยมในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย อิทธิพลของกระบวนทัศน์เชิง
กระบวนการ ระบบ และหลักเหตุผลต่อการศึกษานโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์
นโยบายเชิงเทคนิค การพัฒนาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเชิงสถาบันส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย ทฤษฎี
เครือข่ายนโยบายและทฤษฎีภาคี ร่วมผลักดันเชิงนโยบาย รวมถึง การก่อตัวเป็นทฤษฏีของกระบวนทัศน์การ
วิเคราะห์นโยบายเชิงวิพากษ์ เชิงตีความ และเชิงถกแถลง  
    The emergence and development of policy studies and analysis; theoretical 
debates on empiricism and post-empiricism in policy studies and analysis; influences of 
stages, system and rational approaches on the study of public policy; the implication of 
technocratic policy analysis; theoretical development of institutional rational choice for 
policy analysis, policy networks and policy advocacy coalitions; and theoreticalization of 
critical, interpretive and argumentative approaches in policy analysis 
 
1310 308 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ  ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3-0-6) 
    Seminar on International Politics, Theories and Practices 
    ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ในการเข้าใจการเมืองโลก ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ           
ในยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น รวมทั้งประเด็นปัญหาที่ส าคัญของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
    Theories and approaches to understand world politics; aspects of international 
relations in the Cold War and post-Cold War periods; and main issues in the current system 
of international relations and its trends 
 
1310 309 สัมมนาความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on International Conflicts and Cooperation 
    ประวัติศาสตร์โลกว่าด้วยความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ; ความตึงเครียดและ
สงครามในโลกยุคโลกาภิวัตน์ การสร้างสันติภาพในโลก ระเบียบโลกใหม่กับลัทธิการก่อการร้าย กระบวนการ
กลายเป็นภูมิภาคกับการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ การเปิดเสรีกับความเสี่ยงต่อความมั่นคง     
มิติใหม่บทเรียนจากสหประชาชาติและสหภาพยุโรป รวมถึง โอกาสและประเด็นท้าทายของประชาคมอาเซียน 
    World history of international conflicts and cooperation; tensions and wars in 
globalized world; global peace building; new world order and terrorisms; regionalization and 
international cooperation enhancement; liberalization and risks of non-traditional security; 
lessons learned from UN and EU ; and opportunities and challenges of ASEAN community 
 
 
 
 



1310 310 สัมมนาความร่วมมือส่วนท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    Seminar on Local Collaboration 
    ฐานทางทฤษฎีของแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือ รูปแบบและระดับความร่วมมือ ประเด็น
และลักษณะของความร่วมมือ ตัวแสดงและบทบาทของตัวแสดงในความร่วมมือที่เกิดขึ้น แนวทางการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการท้องถิ่น เงื่อนไขท่ีน าไปสู่การสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือที่ยั่งยืน การบริหารจัดการความร่วมมือ การเมืองของความร่วมมือ ปัจจัยแห่งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของความร่วมมือส่วนท้องถิ่น ปัญหาและประเด็นท้าทายของการขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือ และ
โอกาสและทิศทางการยกระดับความร่วมมือส่วนท้องถิ่น 
    Theoretical background of collaboration; forms and levels of collaboration; 
collaborative issues and attributes; collaborative actors and their roles; approaches in 
building collaboration of multi-sectors for local governance; conditions in facilitating the 
emergence and development of sustainable collaboration; collaborative governance; politics 
of collaboration; factors affecting success and failures of local collaboration; problems and 
challenges in driving through collaboration; and opportunities and prospects in enhancing 
local collaboration   
    * วิชาไม่นับหน่วยกิต และนิสิตต้องได้รับผลการประเมินระดับ S (Satisfactory) 
 
 หมวดวิชาเลือก 
1310 401 สัมมนาเศรษฐกิจการเมือง          3(3-0-6) 
    Seminar on Political Economy 
    ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมือง บทบาทที่แตกต่างของรัฐ ตลาดและสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง การพัฒนาสถาบัน
การเมืองในระบบเศรษฐกิจที่ต่างกัน รวมถึง ทุนนิยม สังคมนิยม และคอมมิวนิสต์ การประยุกต์มุมมองทาง
เศรษฐกิจการเมืองเพ่ือวิเคราะห์ว่านโยบายถูกสร้างและน าไปปฏิบัติอย่างไร  
    The interplay between economics and politics; the history, philosophies and 
theories of political economy; different roles of state, markets and society in political and 
economic development; the development of political institutions in different economic 
systems including capitalism, socialism and communism; the implications of different 
perspectives of political economy in analyzing how public policy is created and 
implemented 
 
1310 402 สัมมนานิเวศวิทยาการเมือง         3(3-0-6) 
    Seminar on Political Ecology 
    ปรัชญาสีเขียวที่อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
อิทธิพลของกระบวนการทางการเมือง ในการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ผลกระทบ
ของกระบวนทัศน์นโยบายสาธารณะ และการพัฒนาต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม บทบาทของการเมือง 
นโยบาย กฎหมาย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับความไม่ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ



วิกฤติการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ รวมถึง การท าให้ประเด็นสิ่งแวดล้อมกลายเป็นเรื่องการเมืองในการ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ในประเทศไทย  
    Green philosophy addressing the relationships between political factors and 
environmental issues; influences of political process in shaping human-nature relations; 
impacts of public policy and development approaches on environmental changes; the role 
of environmental politics, policies, laws and governance in coping with environmental 
injustice and climate crisis; and politicizing environmental issues in the analysis of 
phenomena in Thailand 
 
1310 403 สัมมนาความคิดทางการเมืองท่ีเป็นทางเลือก     3(3-0-6) 
    Seminar on Alternative Political Thought 

  ข้อจ ากัดของความคิดทางการเมืองกระแสหลักและการก่อตัวของความคิดทางการเมืองแนว
ทางเลือก แนวคิดและปัญหาความคิดทางการเมืองยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากแนวคิดและหลักการที่มีบทบาทน า
อยู่ในปัจจุบัน อิทธิพลของทฤษฎีวิพากษ์ หลังโครงสร้างนิยม หลังสมัยใหม่ สตรีนิยม และความคิดทางการ
เมืองแนวทางเลือกอ่ืนต่อการศึกษาการเมืองปัจจุบัน  

  Limitations of the mainstream political thought and the emergence of the 
alternatives; ideas and problems in modern political thought as an alternative to the current 
leading role concepts and principles; influences of critical theory, post-structuralism, post-
modernism, feminism and beyond on current political studies 

 
1310 404 สัมมนาการเมืองชาวนาและการพัฒนาชนบท     3(3-0-6) 
    Seminar on Peasant Politics and Rural Development   
    ระบบเกษตรกรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจ มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
หลักเหตุผลของชาวนา การเปลี่ยนแปลงของสภาพชนบทอันสืบเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์ วิกฤติการเงิน และ
การแย่งยึดที่ดิน ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างชนชั้นและกลุ่มทางสังคมในสังคมเกษตรกรรม อธิปไตยทาง
อาหาร การต่อสู้ดิ้นรนของภาคเกษตรกรรมรวมถึง การกระจายทรัพย์สินและรายได้ รูปแบบของการท างาน
และการแบ่งงานกันท า และพลวัตของการบริโภคและการสะสมทุนในสังคมชนบท    
    Agrarian systems under economic and political changes; theoretical perspectives 
in the rationality of the peasants; the transformation of rural settings due to globalization, 
financial crises and land grabs; power relations between classes and other social groups in 
agrarian societies; food sovereignty and agrarian struggles; and the distribution of assets and 
income, patterns of work and divisions of labor, and the dynamics of consumption and 
accumulation in rural societies 

 
 
 
 
 



1310 405 สัมมนาขบวนการทางสังคมและการเมืองของความยุติธรรม   3(3-0-6) 
    Seminar on Social Movements and Politics of Justice 
    รากฐานทางทฤษฎีในการศึกษาขบวนการทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมกับการ
ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองทฤษฎีและการเมืองของความยุติธรรม การเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการทางสังคม ประสบการณ์นานาชาติของยุทธศาสตร์ของขบวนการทางสังคมในการ
ก าหนดวาระ ท าให้กลายเป็นที่สนใจ ระดมคนและทรัพยากร และท าให้สาธารณะคล้อยตามรวมถึง ข้อถกเถียง
ต่างๆ เกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมทางการเมืองกับขบวนการทางสังคมในประเทศไทยและเฉพาะเจาะจงในอีสาน 
    Theoretical foundations of social movement studies; the relationship between 
social and political justice and struggles for changes; theories and politics of justice; the 
emergence and transformation of the movements; international experiences of social 
movement strategies in setting agenda, gaining attention, mobilizing people and resources, 
and convincing the public; and debates on political injustice and social movements in 
Thailand and the North-East in particular 
 
1310 406 สัมมนานโยบายและการเมืองของการลดความยากจน    3(3-0-6) 
    Seminar on Policy and Politics of Poverty Alleviation 
    มุมมองทางทฤษฎีต่างๆ ในการศึกษาความยากจน ความยากจนเชิงโครงสร้างและจากเง่ือนไข
ของปัจเจก ความสัมพันธ์ของการเมืองของความยุติธรรม อ านาจ สิทธิ และความยากจน ความยากจนกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย ผลกระทบของการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรต่อการผลิตซ้ าความ
ยากจนนโยบายการท าให้จนของรัฐ มาตรการทางการเมืองและนโยบายเพื่อลดความยากจน รวมถึง ประเด็น
ท้าทายของการศึกษาการเมืองและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนในอีสาน  

  Theoretical perspectives in poverty studies; structural poverty and individual 
constraints; the relations of politics of justice, power, rights and poverty; poverty and 
democracy development; impacts of environmental politics and environmental 
management to poverty reproduction ;  povertization through public policy; political and 
policy initiatives in alleviating poverty ; and challenges of political and policy studies in 
relation to the North-Eastern Thailand’s poverty problems 
 
1310 407 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางการเมืองเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Comparative Politics 

  การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในทางการเมืองอย่างละเอียดลึกซึ้ง 
  In-depth analysis of a particular issue in politics 

 
 
 
 
 
 



1310 408 การศึกษารายบุคคลในทางการเมือง        3(3-0-6) 
    Individual Study in Politics 
    หัวข้อทางการเมืองที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวโยงกับการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
    Topics as related to politics that are of student’s special interest and relevant to 
their dissertation under supervision of the adviser 
 
1310 409 สัมมนาการบริหารจัดการท้องถิ่น        3(3-0-6) 
    Seminar on Local Governance  

  ข้อวิพากษ์ของกระบวนทัศน์การปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่นแนวดิ่ง และการก่อเกิด
ทฤษฎีการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่ใส่ใจกับการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือในท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ในฐานะของกระแสพลังอ านาจชุมชนท้องถิ่นมากกว่าในฐานะการขยายระบบราชการลงไปที่ท้องถิ่น มุมมอง
ทางทฤษฎีในการยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่น ผลกระทบของการบริหารจัดการท้องถิ่นต่อการเสริมสร้าง
ท้องถิ่นนิยม ประชาธิปไตยท้องถิ่น และการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสบการณ์นานาชาติในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งปันอ านาจและทรัพยากรร่วมกับองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ ธุรกิจ 
และพลเมืองในท้องถิ่น 

  Criticisms of local government and top-down administration approaches and the 
emergence of local governance theories that focus the development of local networks and 
collaboration; decentralization as local community empowerment rather than local 
bureaucratization; theoretical perspectives in local governance enhancement; impacts of 
local governance in enhancing localism, local democracy and sustainable development; and 
international experiences of local governance practices of local authorities through a sharing 
of power and resources with other public organizations, local business and local citizens 
 
1310 410 สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
    Seminar on Public Policy Analysis 
    กระบวนทัศน์เชิงทฤษฎีของการวิเคราะห์นโยบาย กรอบการวิเคราะห์ส าหรับการวิเคราะห์
นโยบายในโลกความเป็นจริง สถานะและบทบาทต่างๆ ของนักวิเคราะห์นโยบาย การฝึกวิเคราะห์นโยบายเชิง
เทคนิคชั้นสูงผ่านการใช้เครื่องมือทางนโยบายสมัยใหม่ต่างๆ ทฤษฎีวิพากษ์กับการวิเคราะห์นโยบายเชิง
วิพากษ์ พ้ืนฐานทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์นโยบายเชิงตีความ การกลายมามีความส าคัญของ
การถกเถียงกับบทเรียนการวิเคราะห์นโยบายเชิงปรึกษาหารือในสภาพบริบทต่างๆ ที่แตกต่างกัน  
    Theoretical approaches of public policy analysis; analytical frameworks for policy 
analysis in the real-world; positions and roles of policy analysts in the analysis; practices of 
advanced technocratic policy analysis through the use of modern policy instruments; critical 
theory and critical policy analysis; theoretical basis and implications of interpretive policy 
analysis; argumentative turn and lessons learned of deliberative policy analysis in different 
settings 

 



1310 411 สัมมนาการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและผนึกก าลัง    3(3-0-6) 
    Seminar on Participatory and Collaborative Planning  
    ทฤษฎีการวางแผนจากแนวดั้งเดิมสู่แนวการมีส่วนร่วมและผนึกก าลัง ความเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีนโยบายกับทฤษฎีการวางแผน แนวทางการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและผนึกก าลัง ประเด็นท้าทายของ
การวางแผนและวิธีการในการรับมือกับความไม่เท่าเทียมทางอ านาจและช่องว่างของสถานภาพทางสังคม 
รวมถึง ประสบการณ์นานาชาติในการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและผนึกก าลัง 
    Planning theories from traditional planning to participatory and collaborative 
planning; the articulation of policy theories and planning theories; the practices of 
participatory and collaborative planning; challenges of this planning approach and tactics in 
coping with power inequality and gaps of social status; and international experiences in 
doing participatory and collaborative planning 
 
1310 412 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ          3(3-0-6) 
    Seminar on Disaster Management     
    การบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน วิกฤติธรรมชาติและวิกฤติที่สังคมสร้าง
ขึ้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความเปาะบางความสัมพันธ์ของฐานคติเรื่องวิกฤตภัยการเมืองของวิฤตภัย 
นโยบายและแผนรับมือวิกฤติภัยและการบริหารจัดการวิกฤตภัยการบริหารจัดการวิกฤตภัยบนฐานของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการวิกฤตภัยบนฐานของชุมชน การบริหารจัดการวิกฤตภัยแบบผนึก
ก าลังกัน ประเด็นท้าทายและข้อขัดแย้งของการบริหารจัดการวิกฤตภัยกับการปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย 
รวมถึง ประสบการณ์นานาชาติในการบริหารจัดการวิกฤตภัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมือง  
    Governance under risks and uncertainty; natural crisis and social construction of 
crisis; risk and vulnerability analysis; the relations of crisis assumptions, crisis politics, crisis 
policy and planning, and crisis governance; technology and innovation based crisis 
governance; community-based crisis governance; collaborative crisis governance; challenges 
and paradox of crisis governance and democratic practices; and international experiences of 
environmental, economic and political crisis governance 

 
1310 413 สัมมนาการบริหารการพัฒนา         3(3-0-6) 
    Seminar on Development Administration  
    การพัฒนาจากการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบมาสู่การบริหารการพัฒนา กระบวนทัศน์การพัฒนา
และการประยุกต์ใช้ทั้งในโลกซีกเหนือและซีกใต้ ข้อถกเถียงเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการท าให้ทันสมัย การท าให้เป็น
แบบตะวันตกและการท าให้กลายเป็นอุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของ
แรงผลักดันภายนอกและภายในต่อระบบและกระบวนการบริหารการพัฒนาในระดับต่างๆ รวมถึง                       
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์วาทกรรมในการศึกษาการบริหารการพัฒนา 
    The development from comparative public administration to development 
administration; development approaches and implications in the Global North and the 
South; theoretical debates of modernization, Westernization and industrialization; the 
emergence of sustainable development; the role of external and internal forces in 



development administrative system and process at different levels; and the implication of 
discourse analysis in the study of development administration   

 
1310 414 สัมมนาการเมือง นโยบาย และการวางแผนพัฒนาเมือง   3(3-0-6) 
    Seminar on Urban Politics, Policy and Planning  
    ทฤษฎีว่าด้วยเมือง การกลายเป็นเมืองและการเมืองของเมือง ปัญหาเฉพาะของมหานคร และ
เมือง แนวคิดการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ บทบาทนโยบายและแผนในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับชนบท 
ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองของเมืองนโยบายเมือง และการวางแผน/ผังเมือง กระบวนทัศน์การวิเคราะห์
นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง ประเด็นท้าทายของการสร้างเมืองที่ยุติธรรม ยืดหยุ่น น่าอยู่ ใส่ใจชีวิต
ทางสังคมและยัง่ยืนท่ามกลางสภาวะที่มีความหลากหลายในเมือง รวมถึง ประสบการณ์นานาชาติของการ
พัฒนาเมืองผ่านกลไกทางการเมืองและเครื่องมือทางนโยบายและแผน 
    Urban theories, urbanization and urban politics; specific problems of metropolis 
and cities; area-based development approach; the role of urban policy and planning in 
determining urban-rural relations; the articulation of urban politics, urban policy and urban 
planning; approaches in urban policy analysis and planning; challenges in making just-cities, 
resilient cities, livable cities, sociable cities and sustainable cities under the condition of 
cosmopolitanism; and international experiences in developing the cities through political 
mechanisms and policy and planning instruments 

 
1310  415 สัมมนาการเป็นตัวกลางและการจัดการความขัดแย้ง    3(3-0-6) 
    Seminar on Conflict Mediation and Resolution   
    การก่อตัวของความขัดแย้งและกระบวนทัศน์ในการรับมือกับความขัดแย้ง ตัวกลางและ
กระบวนการประสานความขัดแย้ง บทบาทของการท างานกระบวนการ การพูดคุยที่จริงใจ และการ
ปรึกษาหารือในการสร้างการเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด วิธีการในการแสวงหาทางออกที่สงบสุข 
สร้างฉันทามติและยกระดับความเข้าใจในกันและกัน รวมถึง การพัฒนาการยอมรับในความแตกต่างในการ
รับมือกับความขัดแย้งเชิงโครงสร้างและประวัติศาสตร์ที่ปราศจากจุดร่วม  
    Conflict generation and approaches in dealing with conflicts; mediator and 
conflict mediation process; the role of process work, genuine dialogue and deliberation in 
transformative learning; tactics for finding peaceful solutions, building consensus and 
enhancing mutual understanding; and the development of the recognition of differences in 
handling structural and historical conflicts without common ground 
 
1310  416 สัมมนากฎหมาย การเมือง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
    Seminar on Environmental Law, Politics and Governance 
    หลักการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม การเมืองว่าด้วย
เรื่องของการจัดสรรและกระจายทรัพยากรกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวคิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ผ่านการมีส่วนร่วม การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และการส่งเสริมการจัดการตนเองของ
ชุมชนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  



    Principles of environmental law and hearings of the case; politics of allocation 
and distribution and environmental problems; sustainable environmental governance 
through participation, cooperation among developmental partnerships; and the promotion 
of self-organization of the communities in governing the commons 
 
1310 417 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ  3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in Public Policy and Governance 
    การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งในทางนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ
อย่างละเอียดลึกซึ้ง 
    In-depth analysis of a particular issue in policy and governance 

 
1310 418 การศึกษารายบุคคลในเรื่องนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะ 3(3-0-6) 
    Individual Study in Public Policy and Governance 
    หัวข้อในทางนโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยวโยงกับ
การท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
    Topics as related to policy and governance that are of student’s special interest 
and relevant to their dissertation under supervision of the adviser 

 
1310 419 สัมมนากระบวนการนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
    Seminar on Comparative Foreign Policy Process  
    แนวการวิเคราะห์ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบการศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการของการใช้เหตุผลเป็นขั้นตอน รูปแบบหรือลักษณะของระบบการเมือง ระดับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ รวมถึง โครงสร้างสังคมและการเมืองของนานาประเทศ 
    Main approaches to comparative foreign policy formulation; process of rational 
decision making, policy determinant; forms and aspects of political system; stages of 
economic development; and social and political structures in various countries 
 
1310  420 สัมมนาโลกาภิวัตน์และความม่ันคงระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on Globalization and International Security 
    มาตรการต่างๆ ในภาพรวมที่ด าเนินการโดยรัฐ องค์กรระหว่างประเทศและอ่ืนๆ ในการรับรอง
ความอยู่รอดปลอดภัยร่วมกัน ความม่ันคงแบบดั้งเดิมและความม่ันคงแบบใหม่รวมไปถึงความม่ันคงทาง
พลังงานและความมั่นคงทางอาหารของโลก การเปลี่ยนแปลงของลัทธิก่อการร้ายระดับโลก ประเด็นท้าทาย
ของการด าเนินการทางการทหารในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ระบอบระหว่างประเทศกับกระบวนการทางการทูตใน
การสร้างข้อตกลงทางการทูตแบบต่างๆ รวมไปถึง ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงระหว่างประเทศกับความ
มั่นคงของชาติ   
    The amalgamation of measures taken by states and international organizations 
and others to ensure mutual survival and safety ; traditional security and non-traditional 
security including global energy and food security ; the transformation of global terrorism; 



challenges of military action in globalized world ; international regime and diplomatic 
process to make diplomatic agreements; and the linkage of international and national 
security 

 
1310 421 สัมมนาเรื่องคัดสรรทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
    Seminar on Selected Topics in International Relations 
    การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างละเอียด
ลึกซึ้ง 
    In-depth analysis of a particular issue in International Relations 

 
1310 422 การศึกษารายบุคคลในเรื่องทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Individual Study in International Relations 
    หัวข้อทางทฤษฎีและความคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นิสิตสนใจเป็นพิเศษและเกี่ยว
โยงกับการท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
    Topics as related to International Relations that are of student’s special interest 
and relevant to their dissertation under supervision of the adviser 
 
 
 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
1310 601 วิทยานิพนธ์             36  หน่วยกิต 
    Thesis 
    การพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐศาสตร์ โดยเป็นการด าเนินการวิจัยใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง นโยบายและการบริหารจัดการภาคสาธารณะหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
โดยจะต้องด าเนินการเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือรายงานการวิจัยด้วยหลักจริยธรรมในการศึกษาและการ
เผยแพร่งานวิชาการ 
    The research leading to new knowledge in the field of political science ; relating 
to issues on politics, policy and governance or international relations, by which it must be 
published in the form of a thesis or research report in line with academic ethics 
 


