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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)   :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

  (ชื่อย่อ)    : ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)   : Doctor of Philosophy (Political  Science) 

  (ชื่อย่อ)    : Ph.D. (Political Science 

โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา 
หลักสูตรที่เสนอ 

(หน่วยกิต) 
แบบ 2.1 

หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 
       กลุ่มวิชาบังคับ 
       กลุ่มวิชาเลือก 

24 
18 
6 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย  
 วิทยานิพนธ์          ไม่น้อยกว่า 

 
36 

         รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 60 
 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ  (Required Courses)                              จ านวน  18  หน่วยกิต 
1310 101 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Inquiry and Analysis in Political Science 
1310 102 สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีสังคมและการเมือง     3(3-0-6) 
  Seminar on Political Philosophy and Socio-Political Theories 
1310 103 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบขั้นสูง          3(3-0-6) 
  Seminar on Advanced Comparative Politics  
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1310 104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางรัฐศาสตร์         3(3-0-6) 
  Advanced Research Methodology in Political Science 
1310 105 สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Seminar on Advanced Public Administration Theories  
1310 106 สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
  Seminar on Theories and Issues of International Relations  
1310 107 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*               3(0-2-3) 
  Seminar on Thesis 1 
1310 108 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2*               3(0-2-3) 
  Seminar on Thesis 2 
หมายเหตุ  :  * นิสิตต้องลงเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการประเมินเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory)
   
กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)                    จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคมและนโยบายสาธารณะ (Social  Development and Public Policy)  
1310 201 สัมมนาการเมืองและนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)  
  Seminar on Politics and Policies of Sustainable Development  
1310 202 สัมมนาความยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม       3(3-0-6) 
  Seminar on Social Justice and Innovation  
1310 203 ปรัชญาและกระบวนการนโยบายสาธารณะ        3(3-0-6) 
  Philosophy and Process in Public Policy  
1310 204 ทักษะวิชาชีพในนโยบายสาธารณะ             3(3-0-6) 
  Professional Skills in Public Policy 
 
กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบและประเด็นร่วมสมัย  
(Comparative Politics and Contemporary Issues) 
1310 205 สัมมนาการจัดการปกครองในการเมืองเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
  Seminar on Governance in Comparative Politics 
1310 206 สัมมนาสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Seminar on Comparative Political Institutions and Constitution 
1310 207 สัมมนาระบอบและการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง       3(3-0-6) 
  Seminar on Political Regimes and Transitions 
1310 208 สัมมนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในการเมืองร่วมสมัย      3(3-0-6)  
  Seminar on Human Rights Issues in Contemporary Politics   
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หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย                                จ านวน 36 หน่วยกิต 
1310 301 วิทยานิพนธ์                         36 หน่วยกิต 
  Thesis 
 
แผนการศึกษา  

ปีท่ี 1  ภาคต้น 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ชั่วโมง) 

บังคับ 
 

1310 101 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์  
Inquiry and Analysis in Political Science 

3(3-0-6) 

บังคับ 1310 102 สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีสังคมและการเมือง 
Seminar on Political Philosophy and Socio-Political Theories 

3(3-0-6) 

บังคับ 1310 103 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบขั้นสูง  
Seminar on Advanced Comparative Politics 

3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคปลาย 
 

หมวดวิชา 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ชั่วโมง) 

บังคับ 1310 104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางรัฐศาสตร์  

Advanced Research Methodology in Political Science 
3(3-0-6) 

บังคับ 1310 105 สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง 

Seminar on Advanced Public Administration Theories 
3(3-0-6) 

บังคับ 1310 106 สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

Seminar on Theories and Issues of International 
Relations 

3(3-0-6) 

บังคับ 1310 107 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*  
Seminar on Thesis 1 

3(0-2-3)* 

รวม 9 
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ปีท่ี 2  ภาคต้น 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
เลือก 1310 xxx วิชาเลือก 3 
เลือก 1310 xxx วิชาเลือก 3 
บังคับ 1310 108 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2*  

Seminar on Thesis 2 
3(0-2-3)* 

รวม 6 
 

ปีท่ี 2  ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
วิทยานิพนธ์ 1310 301 วิทยานิพนธ์   

Thesis  
12 

รวม 12 
 

ปีท่ี 3  ภาคต้น 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
วิทยานิพนธ์ 1310 301 วิทยานิพนธ์   

Thesis  
12 

รวม 12 
        

ปีท่ี 3  ภาคปลาย 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) 
วิทยานิพนธ์ 1310 301 วิทยานิพนธ์   

Thesis  
12 

รวม 12 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ   
1310 101 การแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
    Inquiry and Analysis in Political Science 
    รากฐานของการแสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ กระบวนทัศน์ของการวิจัย ภววิทยา  
ญาณวิทยา   วิทยาระเบียบวิธีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ 
    Fundamentals of inquiry and analysis; research paradigm; ontology;  
Epistemology; methodology and methods in political science 
 
1310 102 สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีสังคมและการเมือง      3(3-0-6) 
    Seminar on Political Philosophy and Socio-Political Theories 
    ปรัชญาการเมืองคลาสสิกและสมัยใหม่ ทฤษฎีสังคมและการเมืองร่วมสมัย ทฤษฎีการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ 
หลังโครงสร้างนิยม และหลังอาณานิคมนิยมรวมถึงอิทธิพลของปรัชญาและทฤษฎีเหล่านี้ที่มีต่อสังคมและการเมือง  
    Classic and modern political philosophies; contemporary social and  
political theories, postmodern, poststructural, and postcolonial political theories as well as their 
influences on society and politics  
 
1310 103 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบขั้นสูง            3(3-0-6) 
    Seminar on Advanced Comparative Politics  
    ประเด็นและทฤษฎีร่วมสมัย รวมถึงการประยุกต์ใช้ในสาขาการเมืองเปรียบเทียบ  
ประกอบด้วย ประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงระบอบ รัฐ การปฏิวัติ และสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  
    Contemporary issues and theories and implications in the field of  
comparative politics including democracy, regime change the state, revolution, and economic 
performance 
 
1310 104 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางรัฐศาสตร์          3(3-0-6) 
    Advanced Research Methodology in Political Science 
    วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ขั้นสูงตามแนวปฏิฐานนิยม หลังปฏิฐานนิยม ประกอบสร้างนิยม และ
ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ 
    Advanced research methodology in political science including positivism,  
post-positivism, constructivism, and critical theory 
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1310 105 สัมมนาทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง         3(3-0-6) 
    Seminar on Advanced Public Administration Theories  
    วิวัฒนาการของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิมสู่ 
การจัดการภาครัฐแนวใหม่และการจัดการปกครองภาคสาธารณะแนวใหม่  
    Evolution of public administration theories, from Traditional Public Administration (TPA) to 
New Public Management (NPM) and New Public Governance (NPG)  
 
1310 106 สัมมนาทฤษฎีและประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
    Seminar on Theories and Issues of International Relations  
    ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาในการท าความเข้าใจลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศร่วมสมัย รวมทั้งการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีกับประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ               
ในปัจจุบันและแนวโน้ม  
    Theories and approaches to understand contemporary aspects of  
international relations as well as bridging theoretical concepts to current issues of international 
relations and its trends 
 

1310 107 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 1*                3(0-2-3) 
    Seminar on Thesis 1 
    การออกแบบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
    Design of thesis proposal and skill development in academic writing   
 

1310 108 สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2*                3(0-2-3) 
    Seminar on Thesis 2 
    การพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีการทบทวนวรรณกรรมและวิธีวิทยาระเบียบวิธีวิจัยในโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
    Development of concepts, theories, literature review and research methodology in thesis 
proposal 
หมายเหตุ  :  * นิสิตต้องลงเรียน โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการประเมินเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) 
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กลุ่มวิชาเลือก                   
1310 201 สัมมนาการเมืองและนโยบายการพัฒนาที่ย่ังยืน        3(3-0-6)  
    Seminar on Politics and Policies of Sustainable Development   
    มุมมองเชิงสังคมศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิพากษ์นโยบายและยุทธศาสตร์ ประเด็นปัญหา และ
ปฏิบัติการของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกรณีศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
      Social science perspectives on sustainable development; criticisms towards policies and 
strategies, issues, and practices of sustainable development from case studies in different regions of 
the world 
 
1310 202 สัมมนาความยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม         3(3-0-6) 
    Seminar on Social Justice and Innovation  
    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยุติธรรมและนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้           โดย
พิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาต่าง ๆ  
    Concepts and theories on social justice and innovation ; their implementation 
considering relevant issues and case studies  
 
1310 203 ปรัชญาและกระบวนการนโยบายสาธารณะ          3(3-0-6) 
    Philosophy and Process in Public Policy  

  ปรัชญาที่เป็นรากฐานของนโยบายสาธารณะ และกระบวนการนโยบายสาธารณะ  
ประกอบด้วยการก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 

  Fundamental philosophy of public policy and public policy process consisting of public 
policy formation, public policy implementation, and public policy evaluation   
 
1310 204 ทักษะวิชาชีพในนโยบายสาธารณะ              3(3-0-6) 
    Professional Skills in Public Policy 
    การพัฒนาทักษะและการปฏิบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะผ่านการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  
    Development of professional skills and practices relating to public policy through learning 
with specialists and experts  
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1310 205 สัมมนาการจัดการปกครองในการเมืองเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
    Seminar on Governance in Comparative Politics 

      การเปรียบเทียบการจัดการปกครอง ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ และความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ ตลาด และสังคมในบริบทท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ 

      Comparative governance; factors characterizing the type of governments in  
different countries; the relationships between state, market, and society in the local, national, regional, 
and international contexts 
   
1310 206 สัมมนาสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ     3(3-0-6) 
  Seminar on Comparative Political Institutions and Constitution 
  แนวทางเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญในบริบทที่
แตกต่าง และผลกระทบต่อรัฐและการตัดสินใจและพฤติกรรมทางการเมือง 
  Theoretical approaches to and comparative analysis of political institutions and 
constitutions in different contexts and their impacts on states and political decision-making and 
behaviors 
 
1310 207 สัมมนาระบอบและการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง        3(3-0-6) 
          Seminar on Political Regimes and Transitions 
                ประเภทของระบอบการเมืองในโลกสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบและการเปลี่ยน 
ผ่านทางการเมือง รวมถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 

      Typology of political regimes in the modern world; relationships between  
regime types and political transitions; and outcomes of political transitions 
 
1310 208 สัมมนาประเด็นสิทธิมนุษยชนในการเมืองร่วมสมัย       3(3-0-6)  
    Seminar on Human Rights Issues in Contemporary Politics   
    แนวคิดและกรอบวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นร่วมสมัยที่เก่ียวกับสถานการณ์  สิทธิมนุษยชนใน
บริบทของโลกและภูมิภาค รวมถึงผลกระทบของประเด็นเหล่านี้ต่อการละเมิดและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
    Concepts and analytical frameworks of human rights; current issues related to human rights 
situations in the global and regional contexts; impacts of these issues on violation and protection of 
human rights 
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หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย             
1310 301 วิทยานิพนธ์                       36 หน่วยกิต 
    Thesis 
    การพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐศาสตร์ โดยเป็นการด าเนินการวิจัย             
 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
    Development of research leading to new knowledge in the field of political science; 
conducting research politics and government, public administration or international relations 
 

 


