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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ :   Master of Political Science Program 
 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็มภาษาไทย  :  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Master of Political Science 
ชื่อย่อภาษาไทย  :  ร.ม. 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  M.Pol.Sc. 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 
 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
 

๔. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญา และความส าคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดปรัชญาภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัย คือจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม และได้ก าหนดให้มีการศึกษารัฐศาสตร์
ประยุกต์เข้ากับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับ
การที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 

 

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๑. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา  
๒. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา

รัฐศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้นี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕. หลักสูตร 
             ๕.๑ จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา    
         จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา 
 
     ๕.๒ โครงสร้างหลักสูตร    

ที ่
 

โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา 
แผน ก  แผน ข 

๑ หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต   
        ๑.๑ วิชาบังคับ ๙ ๙ 

๒ หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต   
        ๒.๑ วิชาเอก  ๑๒ ๑๒ 

๓ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต   
        ๓.๑ วิชาเลือก  ๖ ๑๒ 

๔ วิทยานิพนธ์  ๑๒ - 
๕ การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)  - ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙ ๓๙ 

 
๖. รายวิชาในหลักสูตร  
 ๖.๑ แบบแผน (ก) 

๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science in Tipitaka  
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 

Buddhist Political Communication   
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓ (๓-๐-๖) 

Meditation    
๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
Philosophy of Politics and Government 

๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
Research Methodology of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
Comparative Politics  
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๓) หมวดวิชาเลือก แผน ก  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Development of Thai Politics and Government  
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 

Election, Political Parties and Interest Groups 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

English for Political Science 
๖๒๖ ๒๐๗ กฏหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 

Public Laws for Political Science  
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 

National Strategy of Thailand 4.0 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

Selected Seminar on Political Science Research Works  
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Local Government 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Public Policy 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on ASEAN Countries Politics  
 

๔) วิทยานิพนธ์ 
 ๖๒๖ ๔๐๐          วิทยานิพนธ์           ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
                         Thesis 
 

๖.๒ แบบแผน (ข) 
๑) หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก     ๓ (๓-๐-๖) 
Principles of Political Science in Tipitaka  

๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง    ๓ (๓-๐-๖) 
Buddhist Political Communication   

๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน      ๓  (๓-๐-๖) 
Meditation    
 

๒) หมวดวิชาเอก จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 

Principles of Political Science 
๖๒๖ ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 

Philosophy of Politics and Government 



๑๒๔     คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 

๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรฐัศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
Research Methodology of Political Science 

๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ     ๓ (๓-๐-๖) 
Comparative Politics  
 

๓) หมวดวิชาเลือก แผน ข  ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Development of Thai Politics and Government  
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์  ๓ (๓-๐-๖) 

Election, Political Parties and Interest Groups 
๖๒๖ ๒๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 

English for Political Science 
๖๒๖ ๒๐๗ กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 

Public Laws for Political Science  
๖๒๖ ๒๐๘ ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 

National Strategy of Thailand 4.0 
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖) 

Selected Seminar on Political Science Research Works  
๖๒๖ ๒๑๐ สัมมนาการปกครองท้องถิ่นของไทย   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Local Government 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on Thai Public Policy 
๖๒๖ ๒๑๒ สัมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน   ๓ (๓-๐-๖) 

Seminar on ASEAN Countries Politics  
 

๔) สารนิพนธ์   
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์             ๖ (๐-๐-๑๘) 
 

๗. แผนการจัดการศึกษา 
แผน ก   

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  

๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง ๓ 

 วิชาเอก  
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์ ๓ 

 รวม ๙ 
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ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเอก  
๖๒๖  ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง ๓ 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ๓ 

 วิชาเลือก  
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ๓ 

 รวม ๙ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน ๓ 

 วิชาเอก  
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ๓ 

 วิชาเลือก  
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓ 

 รวม ๙ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

๖๒๖ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์ ๑๒ 
 รวม ๑๒ 

 
 แผน ข 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  

๖๒๖ ๑๐๑ หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๓ 
๖๒๖ ๑๐๒ พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง ๓ 

 วิชาเอก  
๖๒๖ ๑๐๓ หลักรัฐศาสตร์ ๓ 

 รวม ๙ 
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ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาเอก  
๖๒๖  ๒๐๑ ปรัชญาการเมืองการปกครอง ๓ 
๖๒๖ ๒๐๒ วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์ ๓ 

 วิชาเลือก  
๖๒๖ ๒๐๕ การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ๓ 

 รวม ๙ 
       

ภาคการศึกษาที่ ๓ 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 วิชาบังคับ  
๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน ๓ 

 วิชาเอก  
๖๒๖ ๒๐๓ การเมืองเปรียบเทียบ ๓ 

 วิชาเลือก  
๖๒๖ ๒๐๙ สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๓ 

 รวม ๙ 
 

ภาคการศึกษาที่ ๔ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

 การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)  
๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์ ๖ 

 วิชาเลือก  
๖๒๖ ๒๐๔ พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ๓ 
๖๒๖ ๒๑๑ สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย ๓ 

 รวม ๑๒ 
 
๘.  ค าอธิบายรายวิชา 
   หมวดวิชาบังคับ  จ านวน ๙ หน่วยกิต 

๖๒๖ ๑๐๑  หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก      ๓ (๓-๐-๖) 
                Principles of Political Science in Tipitaka  

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์และทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ที่ปรากฏใน
พระไตรปิฎก โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับพุทธวิธีปกครอง หลักพุทธธรรมที่เนื่องด้วยการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะเรื่องธรรมาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นพลเมือง
ของรัฐ ธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม ทั้งนี้ ให้ศึกษาจากพระสูตรเป็นส าคัญ 
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๖๒๖ ๑๐๒  พุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง     ๓ (๓-๐-๖) 
                 Buddhist Political Communication   

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง การ
สื่อสารทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา อันประกอบไปด้วยวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าที่มีผู้ปกครอง 
หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสื่อสารทางการเมือง พุทธสาวกท่ีใช้รูปแบบพุทธวิธีเพ่ือสื่อสารทางการเมือง 
กรณีศึกษาพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์ชาวต่างประเทศที่มีการสื่อสารทางการเมืองตามรูปแบบของ
พระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพุทธวิธีสื่อสารทางการเมือง 

๖๐๐ ๒๐๕  กรรมฐาน        ๓ (๓-๐-๖) 
                Meditation    

ศึกษาและปฏิบัติหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถา 
ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสส รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของส านักต่างๆ ในสังคมไทย โดยเน้นศึกษา
อารมณ์ของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ล าดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานและผลที่เกิดจากการ
เจริญกรรมฐาน ได้แก่ สมาบัติ ๘ และวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น 

 
หมวดวิชาเอก                จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๑๐๓  หลักรัฐศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖) 
               Principles of Political Science 
 ศึกษาพัฒนาการ ขอบเขต และทิศทางของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ การอธิบายกับการศึกษาวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ตามทฤษฎีต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ หลักการเกี่ยวกับการใช้อ านาจตามรูปแบบประชาธิปไตย 
รูปแบบอ านาจนิยมและรูปแบบเผด็จการ ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ระหว่างอ านาจรัฐกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
และสังคม ความยุติธรรม แนวการศึกษาวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ 

๖๒๖ ๒๐๑  ปรัชญาการเมืองการปกครอง     ๓ (๓-๐-๖) 
                Philosophy of Politics and Government 
 ศึกษาปรัชญาการเมืองการปกครองในส านักต่างๆ  เช่น เสรีนิยม สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์  

สมัยใหม่นิยมและหลังสมัยใหม่นิยม  โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม ศึกษาแนวคิดส าคัญทางรัฐศาสตร์
และปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองร่วมสมัย ได้แก่ แนวคิดเรื่องรัฐ  ชาติ ความเป็นพลเมือง อ านาจ  
อ านาจอธิปไตย ประชาธิปไตย ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเสมอภาค ความเป็นตัวเเทนสตรี
นิยม  และแนวคิดเรื่องการปฏิวัติ 

๖๒๖ ๒๐๒  วิธีวิทยาทางรัฐศาสตร์      ๓ (๓-๐-๖) 
                Research Methodology of Political Science 
 ศึกษากระบวนการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนต่างๆ 

ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิด
ของการวิจัย สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการ
วิเคราะห์เพ่ือแปลความหมายข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย  ทั้งนี้
นิสิตทุกรูปหรือคนต้องเสนอโครงร่างการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง 



๑๒๘     คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 

๖๒๖ ๒๐๓  การเมืองเปรียบเทียบ      ๓ (๓-๐-๖) 
                Comparative Politics  
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ  ขอบข่ายและความเป็นมาของการศึกษาการเมือง

เปรียบเทียบทฤษฎี และแนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบ อาทิ แนวทางโครงสร้างหน้าที่แนวทางวิเคราะห์
ระบบ แนวทางวัฒนธรรมการเมือง แนวทางการพัฒนาทางการเมือง แนวทางกลุ่ม แนวทางชนชั้นน า                
การเปรียบเทียบระบบการเมือง ความชอบธรรมและความมีประสิทธิผล การประเมินระบบ ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ และแนวโน้มทางการเมืองเปรียบเทียบ 

 
หมวดวิชาเลือก                 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต 
๖๒๖ ๒๐๔  พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
                Development of Thai Politics and Government  
 การศึกษาภูมิหลังและพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยในแง่มุมต่างๆ ในสมัยกรุง

สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  จนถึงยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ลักษณะของโครงสร้างทางอ านาจ ทั้งที่เป็นมาแต่เดิมและที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงไป การต่อสู้ทางอ านาจในระหว่างชนชั้นน าและจุดเปลี่ยนทางการเมือง ตลอดจนปัญหาทางการ
เมืองที่ได้เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และตามกระบวนการของการพัฒนาประเทศ
ให้ทันสมัย และโดยผลของกระบวนการประชาธิปไตยในไทย สภาพการณ์ของปัญหาที่เป็นมาและด ารงอยู่ใน
ปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน 

๖๒๖ ๒๐๕  การเลือกตั้ง พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์   ๓ (๓-๐-๖) 
               Election, Political Parties and Interest Groups 
 ศึกษาระบบและวิเคราะห์รูปแบบการเลือกตั้ง  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง 

พฤติกรรมการเมืองในมิติต่างๆ เน้นพฤติกรรมการเลือกตั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น และในเชิงเปรียบเทียบ 
กระบวนการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง และความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและพรรค
การเมือง ในฐานะสถาบันทางการเมือง บทบาท หน้าที่และโครงสร้างของพรรคการเมืองในปัจจุบัน และศึกษา
พัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์ อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีผลต่อการด า เนินงานและการก าหนด
นโยบายของรัฐ โดยรวมถึงศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน 

๖๒๖ ๒๐๖  ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
                English for Political Science 
 ศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง พูด อ่าน และเขียน จากต ารา 

หนังสือ เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษที่เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการค้นคว้า
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สามารถแปล
ความจับประเด็นส าคัญ และสรุปเรื่องราวทางรัฐศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 



คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  ๑๒๙ 
 

 

๖๒๖ ๒๐๗  กฎหมายมหาชนส าหรับรัฐศาสตร์     ๓ (๓-๐-๖) 
               Public Laws for Political Science  
 ศึกษาความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของนิติปรัชญา แนวความคิดและ

ทฤษฎีของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายมหาชนในยุคปัจจุบัน สถานะทางกฎหมาย
ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมายมหาชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าบริการ
สาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตและการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การใช้อ านาจดุลพินิจและการใช้อ านาจใน
สถานการณ์ไม่ปกติ ความรับผิดของรัฐและความรับผิดของฝ่ายปกครอง นิติวิธีในกฎหมายมหาชน รวมทั้ง
ศึกษาวิวัฒนาการสภาพปัญหา และกระบวนการด าเนินงานของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย 

๖๒๖ ๒๐๘  ยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐   ๓ (๓-๐-๖) 
                National Strategy of Thailand 4.0 
 ศึกษาการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  การพัฒนาชาติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แขงขันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖๒๖ ๒๐๙  สัมมนาเฉพาะเรื่องงานวิจัยทางรัฐศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖) 
               Selected Seminar on Political Science Research Works  
 สัมมนาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และประเด็นอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์รหัสวิชามอบหมาย ทั้งนี้ให้น า
งานวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่มีความหลากหลายของหัวข้อเรื่องมาสัมมนาเพ่ือให้นิสิตได้เกิดความรู้และพัฒนาเป็น
งานวิจัยของตนเอง 

๖๒๖ ๒๑๐  สัมมนาการปกครองท้องถิ่นไทย     ๓ (๓-๐-๖) 
               Seminar on Thai Local Government 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย เริ่มตั้งแต่

วิวัฒนาการด้านการปกครอง สภาพปัญหาและลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นไทย องค์ความรู้ใน
มุมมองทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยเพ่ืออธิบายสภาพ
ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ที่จะท าให้เข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทยและสภาพแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกระดับของปัญหาตั้งแต่ ระดับโครงสร้าง นโยบาย อุดมการณ์ วัฒนธรรม 
สถาบัน องคก์ร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๖๒๖ ๒๑๑  สัมมนานโยบายสาธารณะของไทย    ๓ (๓-๐-๖) 
                Seminar on Thai Public Policy 
 สัมมนาประเด็นและถกแถลงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะของไทย ศึกษาวิเคราะห์

ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องการก่อตั้งนโยบาย การก าหนด
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผล และการสานต่อหรือยุตินโยบาย รวมถึงความเข้าใจอิทธิพล
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะ พร้อมทั้งน าเรื่องนโยบายสาธารณะของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนมาถกแถลงเพ่ือให้องค์ความรู้ทางวิชาการ 



๑๓๐     คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

 

๖๒๖ ๒๑๒  สัมมนาการเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน    ๓ (๓-๐-๖) 
      Seminar on ASEAN Countries Politics  
 สัมมนาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ว่าด้วยเรื่องที่น่าสนใจทาง

การเมือง ประกอบด้วยระบอบการเมือง การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาก าหนดหัวข้อย่อยร่วมกับนิสิตในชั้นเรียน 

๖๒๖ ๔๐๐     วิทยานิพนธ์             ๑๒ (๐-๐-๓๖) 
               Thesis 
 ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยซึ่งมีเนื้อหาสาระเข้มข้น ในองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ภายใต้การ

ดูแล แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                  
ว่าด้วยขั้นตอนและรูปแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ 

๖๒๖ ๓๐๐ สารนิพนธ์       ๖ (๐-๐-๑๘) 
  (Research Paper) 
ศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย ตามวิธีวิทยาการวิจัย ให้ได้องค์ความรู้ตามขอบข่ายสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ ที่ผสมรวม ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และหลักการทางพระพุทธศาสนา  ภายใต้การดูแล แนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยขั้นตอนและ
รูปแบบของการน าเสนอสารนิพนธ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


