
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

เรียน   นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565  โปรดทราบ  

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนการสอนดังนี้.- 

1. นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ร.500 รัฐศาสตร์ศึกษา ในภาคฤดูร้อน/2564  เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 
(ตามตารางเรียนแบบออนไลน์ที่แนบมาพร้อมนี้)  นศ.ทุกคนจะต้องสอบผ่านได้ผลคะแนน P ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับ
ในภาค 1/2565 ได้   
 กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2564 
 - เนื่องจากโครงการฯ จัดการเรียนการสอนไม่ตรงกับปฏิทินมหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้น ขอให้นักศึกษาเข้าเรียนก่อน   
ส่วนกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินแบบเหมาจ่าย จำนวน 8,700 บาท หาก มธ.แจ้งกำหนดวัน เวลา ที่แน่นอน โครงการฯ จะแจ้ง
ให้ทราบผ่านทางเมล์ที่ นศ.แจ้งไว้กับโครงการ 

2.  ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
  คณะกำลังดำเนินการขอเลขทะเบียนนกัศึกษา เมื่อนักศึกษาได้รับเลขทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ที่ 
เว็บไซต์ของสำนักทะเบียน 

3.  กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  (โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยแจ้งผ่านทางอีเมล์นักศึกษา   
และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทุกคน)  เพื่อเข้ารับฟังชี้แจงเก่ียวกับ 
  - หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 
  - จัดแผนการเรียนการสอน 

- ตารางสอนประจำภาค 1/2565 ก่อนการลงทะเบียน 
  - กิจกรรมเก่ียวกับการเรียนการสอนของโครงการฯ 

4.  กำหนดการลงทะเบียนประจำภาค 1/2565 และ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (เปิดเทอมประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2565)   
  รอกำหนดการจากทางมหาวิทยาลัย แจ้งให้ทราบผ่านทางเมล์ นศ. และในภาค 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้
ประกาศให้การเรียนการสอนทุกระดับชั้นเป็นการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยนักศึกษาจะต้องเข้ามาเรียนที่คณะทุกคน 

5.  การเรียนการสอน 
  โครงการฯ จะเช็คชื่อนักศึกษาทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เริ ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อน/2564 หากนักศึกษาไม่สามารถ  
เข้าเรียนในวันดังกล่าวได้ จะต้องเขียนคำร้องแจ้ง อาจารย์ผู้สอน โดยส่งผ่านโครงการทุกครั้ง (คำร้อง อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร) 
 
6.  โครงการฯ จะติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เช่น  การงดบรรยาย  การสอนชดเชย หรือการนัดพบอาจารย์  
กับนักศึกษาทางอีเมล์ และโทรศัพท์ เป็นหลัก หากนักศึกษาท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งโครงการฯ รับทราบทุกคร้ัง 
 

นักศึกษาต้องการซักถามปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนของหลักสูตร  ติดต่องานบัณฑิตศึกษา 
โทร.  02- 613-2303  หรือ 086-341-2517 (เวลาราชการ เวลา 9.00 – 16.00 น.) 

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ อุทัย (พี่นอ้ย) หรือ ลักขณา (พี่หมาย)  ไดท้ี่ งานวิชาการ (ชัน้ 2) คณะรัฐศาสตร์ ท่าพระจันทร ์



ตารางบรรยายวิชา ร.500 รัฐศาสตร์ศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (Online) 

ผู้ประสานวิชา    ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์     (สอน 3 สาขา ๆ ละ 15 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
ร.500 รัฐศาสตร์ศึกษา           

ศึกษาพื้นฐานแนวคิด แนวทางการศึกษา และทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นและข้อโต้แย้งร่วมสมัย 
ทั้งสาขาการปกครอง การระหว่างประเทศและการทูต และการบริหารรัฐกิจ  

หมายเหตุ: นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานและทบทวนความรู้ในทางรัฐศาสตร์ ในวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต 
และสอบให้ได้รับผ่าน (P) ก่อนเปิดภาคแรกในปีการศึกษาท่ี 1 
 

คร้ังท่ี วันที ่ เวลา หัวข้อเร่ือง ผู้บรรยาย ชม. 
(45 ชม.) 

1 
จันทร์ 4 ก.ค. 65 

09.00-12.00 น. การศึกษาหัวข้อการเมืองการปกครอง รศ.ดร.อรรถสิทธ์ิ พานแก้ว 3 

2 13.00-16.00 น. รัฐธรรมนูญนิยม รศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ 3 

3 
พุธ 6 ก.ค. 65 

09.00-12.00 น. การเมืองไทย (1) รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ 3 

4 13.00-16.00 น. การเมืองไทย (2) รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ 3 

5 
ศุกร์ 8 ก.ค. 65 

09.00-12.00 น. การเมืองเปรียบเทียบ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรต ิ 3 

6 13.00-16.00 น. เศรษฐกิจการเมืองโลก ศ.ดร.กติติ ประเสริฐสุข 3 

7 เสาร์ 9 ก.ค. 65 09.00-12.00 น. 
แนวศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : 
กระแสหลัก (mainstream approaches) 

รศ.ดร.จิตติภัทร พูนข า 3 

8 จันทร์ 11 ก.ค. 65 13.00-16.00 น. 
แนวศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : 
แนววิพากษ์ (critical approaches 

ผศ.ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล 3 

9 
จันทร์ 18 ก.ค. 65 

09.00-12.00 น. ความมั่นคงและความขัดแย้งระหวา่งประเทศ ผศ.ดร.พีระ เจรญิวัฒนนุกูล 3 
10 13.00-16.00 น. ความร่วมมือและองค์การระหวา่งประเทศ รศ.ดร.สุนดิา อรุณพิพัฒน์ 3 
11 

พุธ 20 ก.ค. 65 
09.00-12.00 น. Contexts of PA ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ ์ 3 

12 13.00-16.00 น. 
PA: from Policy to organization and 
Management of Bureaucracy 

ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ ์ 3 

13 
ศุกร์ 22 ก.ค. 65 

09.00-12.00 น. Ethics and PA ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ ์ 3 
14 13.00-16.00 น. State and Administration/ Bureaucracy ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภสัร์ 3 

15 จันทร์ 25 ก.ค. 65 09.00-12.00 น. 
Evolution of the field of PA:  
from Past to Present 

ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภสัร์ 3 

 พุธ 27 ก.ค. 65 9.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู ้   

 
**Zoom Meeting ID ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง** 

 


