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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนย์ท่าพระจันทร ์คณะรัฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลท่ัวไป 
 

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25510051102263         
  ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการระหวา่งประเทศ  

     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program) 

 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา 
 ภาษาไทย    ชื่อเต็ม รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหวา่งประเทศ) 
   ชื่อย่อ ร.บ. (การเมืองและการระหว่างประเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Political Science (Politics and International Relations) 
   ชื่อย่อ B. Pol. Sc. (Politics and International Relations) 

3. วชิาเอก  
  ไมม่ี 

4. จํานวนหนว่ยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร   130 หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปรญิญาตรีทางวชิาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งชาติ 
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 5.5 ความร่วมมอืกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ใหป้ริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมืองและการระหวา่ง

ประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2556 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (เดอืนสิงหาคม 
พ.ศ. 2561) 
  ไดพ้จิารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวชิาการ  
 ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี   16 เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ. 2561    
  ไดรั้บอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  
 ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561          เมื่อวันท่ี    25 เดือน มถิุนายน     พ.ศ.  2561    

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2563   

8. อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
  8.1 นักการทูต 
  8.2 ขา้ราชการหรือผูแ้ทนรัฐบาลไทยในตา่งประเทศ 
  8.3 เจา้หนา้ท่ีองค์กรระหวา่งประเทศ 
  8.6 เจา้หนา้ท่ีส่ือสารมวลชน 
  8.8 เจา้หน้าท่ีบริหารดา้นตา่งประเทศ บริษัทเอกชน 

9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งทางวชิาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง่ 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1  ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ม.ล. พินติพันธ์ุ บริพัตร ⮚ Ph.D (Political Science) Northern Illinois 
University, U.S.A., 2556 

⮚ M.A. (Southeast Asian Studies) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2547 

⮚ ร.บ. (การระหวา่งประเทศ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 

2  ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ภูร ิฟูวงศ์เจรญิ ⮚ Ph.D (Politics and International Studies), 
University of Cambridge, UK, 2556 

⮚ M.Phil. (Politics), University of Cambridge, 
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ลําดับ 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

ตําแหนง่ 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาท่ีจบ 

UK, 2552 

⮚ ร.บ. (การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551  

⮚ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

⮚ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), มหาวทิยาลัยรามคําแหง
, 2551 

3  ผูช่้วย
ศาสตราจารย์ 

จติติภัทร พูนขํา ⮚ M.A. (International Relations), University of 
Oxford, UK, 2554 

⮚ ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551 

4  อาจารย์ Iain F. Cowie ⮚ M.A. (International Relations), 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 

⮚ Dipl. LPC (Law), University of West 
England, 2547 

⮚ LL.B. (Law), University of Birmingham, 
2539 

5  อาจารย์ 
ดร. 

Charles E. M. Thame ⮚ Ph.D (International Politics), Aberystwyth 
University, UK, 2555 

⮚ Msc. Econ (Security Studies), 2551  
Aberystwyth University, UK, 2551 

⮚ Msc. Econ (International Relations), 
Aberystwyth University, UK, 2550 

⮚ B.A. (Politics and Philosophy), Cardiff 
University, UK, 2549 

10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ อันประกอบด้วยประเด็น
ความท้าทายข้ามพรมแดนด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความหลากหลายด้านความร่วมมือ 
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ความขัดแย้ง และการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ท่ีสูงมากขึ้นเร่ือย ๆ ประเทศไทยจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างบุคลากรท่ีมี
ความรูท่ี้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ การเรียนการสอนในหลักสูตรไดค้ํานงึถงึความสําคัญของสิ่งท่ีกล่าวมาข้างตน้ และได้
นํามาวางแผนหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมศัีกยภาพและเป็นประโยชน์แก่องค์กรและหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนท้ังในระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิและเพื่อนําพาประเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป  
 
 11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  จากสถานการณ์ตามข้อ 11.1 ทําให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านความ
ขัดแย้งท่ีเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์จะก่อให้เกิดความ
ไม่ลงรอยกันระหว่างสังคมและวัฒนธรรมแบบใหม่กับแบบท่ีเคยมีมาแต่เดิม ดังนั้น ในการวางแผนหลักสูตรจึงจําเป็นต้อง
คํานงึถงึสถานการณดั์งกลา่ว เพื่อสรา้งบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อสังคมและวัฒนธรรมของตนและของโลก ตลอดจนต้องมีคุณธรรมและจรยิศาสตร์ท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเป็นไปในลักษณะสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมไทยและ
สังคมโลกตอ่ไป  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ลักษณะเชิงรุก และมคีวามหลากหลาย ตามววิัฒนาการของสถานการณบ้์านเมืองและสถานการณ์โลกท่ีมีความเป็นพลวัต 
โดยการนําเสนอรายวิชา ต่าง ๆ ในหลักสูตรได้คํานึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการเข้าใจและคิดวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองรวมท้ังสถานการณ์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นประโยชนต่์อหนว่ยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในระดับชาตแิละระดับนานาชาตต่ิอไป 

 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งสู่ความเป็น

เลิศในทางวิชาการและการวิจัย และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตท่ีเก่งและดี เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างนักรัฐศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อนํา
การเมอืง การบริหารท้ังในภาครัฐและเอกชน ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาตไิปสูค่วามเป็นเลศิ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดิสอนในวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิาอ่ืน  
 13.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยวทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน 

- วชิาศึกษาท่ัวไป ไดแ้ก ่มธ.050, มธ.100, มธ.101, มธ.102, มธ.104, มธ.105, มธ.106 และ มธ.312 
- วชิาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ ร.210, ร.211, ร.271,  

ร.300, ร.321, ร.370, ร.371 และ ร.373  
- วิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ศ.213 และ  

ศ.214 

 13.2 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนใหว้ทิยาลัย/คณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรยีน 
ไมม่ ี
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 13.3 การบรหิารจัดการ 
  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปส่วนท่ี 1 ให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให้โครงการ
นานาชาตท่ีิก่อตัง้ภายหลังจากการกอ่ตัง้วทิยาลัยนานาชาตปิรีด ีพนมยงค์ ต้องมอบหมายให้วิทยาลัยฯเป็นผู้บริหารจัดการ
การเรยีนการสอนรายวชิาพื้นฐานดังกลา่ว 
 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

ท่ามกลางพลวัตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ท้ังใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการ
ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมีความเข้าใจและรอบรู้เท่าทันสถานการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์
และอธิบายอย่างเป็นระบบ อีกท้ังสามารถพัฒนาความรู้เพื่อนําไปสร้างประโยขน์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการทํางานในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยมีความ
ตระหนักรู้เร่ืองคุณธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 

  ความสําคัญ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงพลวัตและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเล็งเห็น

ความจําเป็นในการจัดทําหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาการเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนาให้
ครอบคลุมองค์ความรู้ทางวิชาการและปฎิบัติทางด้านรัฐศาสตร์ท่ีทันสมัย อาทิ ประชาสังคมโลก จริยศาสตร์และ
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติและโลกาภิบาล ศาสนาและการเมืองโลก การบริหารจัดการภัยภิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน และการเมืองของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานสําหรับการประยุกต์ 
ใช้ความรู้ของนักศึกษาในการทํางานท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนเป็นประโยชน์
ตอ่การศึกษาในระดับบัณฑติศึกษาตอ่ไป 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้บัณฑติท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมลัีกษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ท้ังการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการ
บริหารรัฐกจิ รวมท้ังมคีวามรู้เบ้ืองต้นในทางปฏิบัตขิองสาขาวชิาดังกลา่ว 

2) มคีวามรอบรูเ้ท่าทันต่อเหตุการณปั์จจุบัน และสามารถนําความรู้ไปประยุกตใ์หเ้ป็นประโยชนต์่อตนเอง  
3) สง่เสริมใหนั้กศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
4) มีความรู้ในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ ภูมิภาค และ

องค์การระหวา่งประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดําเนนิการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ป ี
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาวชิาของ
หลักสูตร เพื่อเน้นการศึกษาค้นควา้ดว้ย
ตนเอง และพัฒนาผูเ้รียนเพื่อมุง่สูค่วามเป็น
นานาชาติ 

- เน้นการมีส่วนร่วมในช้ัน
เรียนและการดูงานนอก
สถานท่ี ตลอดจนให้เวลา
กับการศึกษาค้นคว้ามาก
ขึ้ น เ พื่ อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง มห า 
วทิยาลัย 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัตขิองผู้เรียน
ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

- ตดิตามความเปลี่ยน 
แปลงในสังคม โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ท่ีกําลังกา้วไปสู่
บุคลากรท่ีมีประสิทธภิาพ
ออกไปรับใช้สังคม  

- รายงานผลการติดตามความกา้ว 
หนา้ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีได้รับจากการ
เรียนการสอนในแตล่ะภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนนิการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 
       ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกต ิ1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 
สัปดาห ์แตใ่หเ้พิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากับภาคปกต ิ

 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 
  มี  

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 
  ไมมี่ 

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสงิหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนมกราคม– พฤษภาคม 
    ภาคฤดูร้อน เดือนมถิุนายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 ขอ้ 14 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.2.1 กรณท่ีีผูส้มัครพํานักอยู่ในประเทศไทย 

1) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80 หรือ มผีลสอบ GED 
อย่างตํ่าเท่ากับ 2,800 คะแนน หรือมีผลสอบ NEW GED อย่างตํ่าเท่ากับ 600 คะแนน(คะแนนทุกรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 
145 คะแนน) หรือ มีผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE อย่างตํ่าเท่ากับ C ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/
คะแนน อย่างตํ่าเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วชิา ขึ้นไป 

2) มคีะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
TOEFL:  มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT   
 หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 
IELTS:  มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน 
TU-GET: มคีะแนนรวมอย่างน้อย  500 คะแนน 
SAT:   
  - (Old SAT) มคีะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading  
  - (New SAT) มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
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คุณสมบัติเฉพาะ 
สําหรับผูส้มัครท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนท่ียังไม่ได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือได้รับพิจารณา
เทียบวุฒิ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย เร่ืองการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ และแนว
ปฏบัิติการรับนักศึกษาท่ีจบจากตา่งประเทศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2.2.2 กรณท่ีีผูส้มัครพํานักอยู่ตา่งประเทศ 
1) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ 5 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80 หรือ มีผลสอบ GED 

อย่างตํ่าเท่ากับ 2,800 คะแนน หรือมีผลสอบ NEW GED อย่างตํ่าเท่ากับ 600 คะแนน(คะแนนทุกรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 
145 คะแนน) หรือ มีผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE อย่างตํ่าเท่ากับ C ในจํานวน 5 วิชาขึ้นไป หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/
คะแนน อย่างตํ่าเท่ากับ 4 ในจํานวน 5 วชิา ขึ้นไป 

2) มปีระวัติย่อ (CV / Resume) 
3) มหีนังสอืรับรอง (Letters of Recommendation) 
4) มคีะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

TOEFL    :  มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT   
 หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 
IELTS     :  มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน 
TU-GET  : มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน 
SAT       :   

 (Old SAT) มีคะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค Writing and Critical Reading  

 (New SAT) มีคะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค Evidence-Based Reading and Writing 
ท้ังนี้ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับลดเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในแต่ละปี 
 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาช้ันอุดมศึกษา 

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดําเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือก
ตามวธิกีารท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
รัฐศาสตร์ 

 2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  โครงการฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับนักรัฐศาสตร์ (Pre-session) ก่อนเปิดภาค
การศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์  ตลอดจนพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการใหแ้ก่นักศึกษา   
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
  ในแตล่ะปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ  100 คน 
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 100 100 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 2 - 90 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 3 - - 90 90 90 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 90 90 
รวม 100 190 280 370 370 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 90 90 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
  งบดําเนินการ   11,422,890 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน  7,792,990 บาท 
   หมวดค่าใช้สอย  3,599,900 บาท 
   หมวดค่าวัสดุ  30,000 บาท 

     รวมทั้งส้ิน 11,422,890 บาท 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 114,228.90  บาทตอ่ปี โดยมีการบริหารจัดการเป็นโครงการบริการการศึกษา (เพื่อรับ

ปริญญา) (โครงการพเิศษ)   

2.7 ระบบการศกึษา 
  ���� แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นหลัก 

   แบบทางไกลผา่นสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิสเ์ป็นส่ือหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอรเ์น็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต  รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวทิยาลัย  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลัย ธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 ขอ้ 25 และ ขอ้ 31  
 2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง 
การลงทะเบียนเรียนรายวชิาขา้มหลักสูตร พ.ศ. 2560 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

   จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130  หนว่ยกติ 

    ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไมเ่กิน 16 ภาคการศึกษาปกต ิ

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ  
ครบตามโครงสร้าง องค์ประกอบ และขอ้กําหนดของหลักสูตรดังนี้ 

   1) วชิาศึกษาทั่วไป      30 หนว่ยกติ 
    1.1) หลักสูตรกลางของมหาวทิยาลัย  21   หนว่ยกติ 
    1.2) รายวชิาศึกษาท่ัวไปของคณะ   9  หนว่ยกจิ 

   2) วชิาเฉพาะ      94 หนว่ยกติ 
    2.1)  วชิาบังคับคณะ    30  หนว่ยกติ 
    2.2)  วชิาบังคับเฉพาะ   25  หนว่ยกติ 
    2.3)  วชิาบังคับนอกคณะ     6  หนว่ยกติ  
    2.4)  วชิาเลือก    12  หนว่ยกติ 
    2.5)  วชิาโท    21   หนว่ยกติ 

2.5.1 วชิาบังคับ    9   หนว่ยกติ 
2.5.2 วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   6   หนว่ยกติ 
2.5.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   6    หนว่ยกติ 

   3) วชิาเลอืกเสร ี       6 หนว่ยกติ 
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 3.1.3 รายวชิาในหลักสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวชิาในหลักสูตรประกอบดว้ย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมคีวามหมาย 
ดังน้ี  
อักษรย่อ ร. (PO)  หมายถงึ รายวชิาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
  รร. (PI)  หมายถงึ รายวชิาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ 
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 

ก.  เลขหลักร้อย 
เลข 1    หมายถึง รายวชิาท่ีจัดสอนในหลักสูตรช้ันปีท่ี 1 
เลข 2    หมายถึง รายวชิาท่ีจัดสอนในหลักสูตรช้ันปีท่ี 1-2 
เลข 3 หมายถงึ รายวชิาท่ีจัดสอนในหลักสูตรช้ันปีท่ี  2-3 
เลข 4, 5 หมายถงึ รายวชิาท่ีจัดสอนในหลักสูตรช้ันปีท่ี  3-4 

ข. เลขหลักสบิ  
เลข 0,1,2  หมายถงึ วชิาในกลุ่มวชิาสาขาการเมอืงการปกครอง 
เลข 3,4,5 หมายถงึ วชิาในกลุม่วชิาสาขาบริหารรัฐกจิ 
เลข 6,7,8 หมายถงึ วชิาในกลุม่วชิาสาขาการระหวา่งประเทศ 
เลข 9 หมายถงึ วชิาในกลุม่วิชาสาขาเศรษฐกจิการเมอืง และเศรฐกิจการเมือง

ระหวา่งประเทศ 
ค. เลขหลักหน่วย  

เลข 0-2  หมายถงึ วชิาบังคับ 
เลข 3-9  หมายถงึ วชิาเลอืก 

  3.1.3.2  รายวชิาและข้อกําหนดของหลักสูตร 

1)  วชิาศึกษาทั่วไป     30  หน่วยกิต 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
และองคป์ระกอบของหลักสูตรวชิาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 สว่น คอื 

  ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 21 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี้  

หมวดสังคมศาสตร ์         บังคับ 2 วชิา  6  หนว่ยกิต 
มธ.100 พลเมอืงกับการลงมือแก้ปัญหา      3 (3-0-6) 
TU100  Civic Engagement 
มธ.101 โลก, อาเซยีน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN and the World 
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หมวดมนุษยศาสตร์    บังคับ 1 วชิา  3  หนว่ยกติ 
มธ.102    ทักษะชวีติทางสังคม       3 (3-0-6) 
TU102     Social Life Skills 

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      บังคับ 1 วชิา  3  หนว่ยกติ 
มธ.103 ชีวติกับความย่ังยนื       3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 

หมวดภาษา                   บังคับ 3 วชิา  9  หน่วยกติ  
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development               ไมนั่บหนว่ยกติ 
มธ.104 การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมีวจิารณญาณ     3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ     3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English  
มธ.106 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 

  ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาตา่งๆ ตามเง่ือนไขรายวชิาท่ีคณะฯ กําหนดไว ้9 หน่วยกิต ดังนี้ 
รร.121 ความรูเ้บ้ืองตน้ทางสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
PI121  Introduction to Social Science  
รร.122  ความรู้เบ้ืองตน้ทางมนุษยศาสตร์      3 (3-0-6) 
PI122 Introduction to Humanities  
มธ.312    โครงการเพื่อสว่นรวมและการรณรงค ์     3 (3-0-6) 
TU312     Social Project and Campaign 

2)  วชิาเฉพาะ   91  หน่วยกิต นักศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะตามท่ีกําหนด ดังนี้ 
 2.1) วชิาบังคับ       30  หน่วยกิต 

ร.210  ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
PO210 Introduction to Political Philosophy 
ร.211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร ์      3 (3-0-6) 
PO211 Introduction to Political Science 
ร.271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PO271 Introduction to International Relations  
ร.300 วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์      3 (3-0-6) 
PO300 Social Science Methodology 
ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
PO320 Comparative Government and Politics 
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ร.321 การเมืองการปกครองของไทย      3 (3-0-6) 
PO321 Thai Politics and Government 
ร.380 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมอืงโลก     3 (3-0-6) 
PO380 Developments of Global Economics and Politics 
รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดา้นรัฐศาสตร ์    3 (3-0-6) 
PI200 English for Political Science Studies 
รร.241  ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ   3 (3-0-6) 
PI241 Introduction to Public Administration and Public Policy  
รร.280 ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน  3 (3-0-6) 
PI280 International Relations Theories and Current Affais  

 2.2) วชิาบังคับเฉพาะ    25  หน่วยกิต 

  2.2.1 วชิาบังคับ  ศึกษา 7 วชิา  19  หน่วยกิต 
ร.370 การตา่งประเทศของไทย      3 (3-0-6) 
PO370 Thai Foreign Affairs 
ร. 371  ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6) 
PO371 International Relations in Southeast Asia  
รร.270 ประวัติศาสตร์ แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันในทางการทูต  3 (3-0-6) 
PI270  Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 
รร.272 การวเิคราะห์นโยบายตา่งประเทศเชิงเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 
PI272   Introduction to Comparative Foreign Policy 
รร.291 กฎหมายระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PI291 International Law  
รร.292  องคก์ารและระบอบระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI292 International Organizations and Regimes 
รร.574  ฝกึงานเก่ียวกับการเมอืง การบริหารรัฐกจิ และการระหวา่งประเทศ 1 (0-3-0) 
PI574 Internship and Training in Politics, Public Administration and  
 International Relations 

  2.2.2 วชิาเลอืกสําหรับวชิาบังคับเฉพาะ เลือก 2 วชิา 6 หน่วยกติ จากวชิาดังต่อไปนี้ 
รร.470  สัมมนา: ทฤษฏคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI470 Seminar: International Relations Theories 
รร.480 สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ   3 (3-0-6) 
PI480 Seminar: Problems in International Politics and Economics 
รร.481  สัมมนา: โลกาภิวัตน ์การรวมกลุ่มทางภูมิภาคและรัฐ   3 (3-0-6) 
PI481 Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 
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รร.482      สัมมนา: ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
PI482    Seminar in International Conflict and Resolutions 

 2.3) วชิาบังคับนอกคณะ     6 หน่วยกิต 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
EE213 Introductory Microeconomics 
ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
EE214 Introductory Microeconomics 

 2.4) วชิาเลือก      12 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษาท้ัง 2 กลุม่วชิา ดังนี้ 

2.4.1 กลุ่มวิชาอาณาบรเิวณศึกษา (Area Studies) เลอืก 2 วชิา 6 หนว่ยกิต จากวชิาตอ่ไปนี้ 

ร.373 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออก    3 (3-0-6) 
PO373 International Relations in East Asia 
รร.364 ตะวันออกกลางในการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI364 Middle East in Global Politics 
รร.365 รัสเซยีในการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI365 Russia in Global Politics 
รร.366 สหรัฐอเมริกาในการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI366 The United States of America in Global Politics  
รร.367 ยุโรปในการเมืองโลก       3 (3-0-6) 
PI367 Europe in Global Politics 
รร.368 เอเชยีใตใ้นการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI368 South Asia in Global Politics 
รร.369 แอฟริกาในการเมืองโลก      3 (3-0-6) 
PI369   Africa in Global Politics 
รร.374 จนีในการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI374     China in Global Politics  
รร.375 ลาตนิอเมริกาในการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI.75  Latin America in Global Politics  
รร.378 ญี่ปุ่นในการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI378    Japan in Global Politics  

2.4.2 กลุ่มวชิาแนวทางการศึกษา (Approaches and Issues) เลอืก 2 วชิา 6 หนว่ยกติ จากวชิาต่อไปนี้ 

รร.376 ระเบียบวธีิศึกษาทางเลอืกในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
PI.376    Alternative Approaches in International Relations 
รร.377 ความม่ันคงศึกษา       3 (3-0-6) 
PI.377   Security Studies 
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รร.379 ศาสนาและการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI.379    Religion and Global Politics 
รร.484 สัมมนา: ระบอบ สถาบัน และการอภิบาลระหวา่งประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.484    Seminar: International Regimes, Institutions, and Governance 
รร.485 การศึกษาเฉพาะประเด็นทางรัฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
PI.485   Selected Topics in Political Science 
รร.486 ภูมิภาคนยิมเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 
PI.486   Comparative Regionalism 
รร.487 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศของอํานาจใหม ่    3 (3-0-6) 
PI.487   The International Relations of Rising Powers 
รร.488 ทฤษฎคีลาสสกิในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI.488   Classical Theories of International Relations 
รร.489 ญาณวทิยากับการเมืองโลก      3 (3-0-6) 
PI.489   Epistemology and Global Politics 

2.5) วชิาโท      21 หน่วยกิต 
2.5.1 กลุ่มวชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต ิ(Governance and Transnational Studies) 

  2.5.1.1 วชิาบังคับ ศึกษา 3 วชิา 9 หน่วยกติ 
รร.380 รัฐชาตแิละประเด็นปัญหาขา้มชาต ิ     3 (3-0-6) 
PI380 Nation State and Transnationalism 
รร.381 โลกาภิวัตน์และโลกาภิบาล      3 (3-0-6) 
PI381 Globalization and Global Governance 
รร.382  การเมืองของการพัฒนาระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI382  Politics of International Development 

  2.5.1.2 วชิาเลอืกในกลุม่วชิา เลือกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ จากวชิาดังต่อไปน้ี 
รร.373  อาชญากรรมขา้มชาตแิละโลกาภิบาล     3 (3-0-6) 
PI373 Transnational Crime and Global Governance 
รร.383  จริยศาสตร์และความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI383 Ethics and International Relations 
รร.384  การศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิบาล    3 (3-0-6) 
PI384 Selected Topics in Global Governance 
รร.385 สันตภิาพศึกษา       3 (3-0-6) 
PI385 Peace Studies 
รร.386 เพศสภาพศึกษา       3 (3-0-6) 
PI386  Gender Studies 
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รร.387 สิ่งแวดลอ้มและการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI387 Environment and Global Politics 
รร.388 ความม่ันคงมนุษย์ในการเมอืงโลก     3 (3-0-6) 
PI388 Human Security in Global Politics 
รร.389 ประชาสังคมโลก       3 (3-0-6) 
PI389 Global Civil Society 
รร.483 สัมมนาทฤษฎแีละภาคปฏิบัติท่ีไมใ่ช่แบบตะวันตก    3 (3-0-6) 
PI483 Seminar: Non Western Centric Theories and Practices 

  2.5.1.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา เลอืกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาเลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยู่  

โดยเลือกศึกษาจากกลุม่สาขาวชิาบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ หรือกลุม่สาขาวชิาเศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจ
การเมอืงระหวา่งประเทศ 

2.5.2 กลุ่มวชิาบรหิารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ (Public Administration and Public Policy) 

  2.5.2.1 วชิาบังคับ ศึกษา 3 วชิา 9 หน่วยกติ 
รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบรบิทโลก    3 (3-0-6) 
PI340 Public Policy and Management in the Global Context 
รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมินผลนโยบาย: แนวคิดและเทคนคิ   3 (3-0-6) 
PI341 Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques 
รร.342  การจัดการองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎแีละปฏบัิติ 3 (3-0-6) 
PI342 Organization and Human Resource Management: Theories and Practices 

  2.5.2.2 วชิาเลือกในกลุม่วชิา เลอืกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ จากวชิาดังต่อไปนี้  
รร.343 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) 
PI343     Strategic Planning and Management   
รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 
PI344 Environmental Management and Policy  
รร.345 การบริหารจัดการภัยภิบัติและภาวะฉุกเฉิน    3 (3-0-6) 
PI345     Disaster and Emergency Management  
รร.346 นโยบายการพัฒนาและจัดการเมอืง     3 (3-0-6) 
PI346    Urban Planning and Development Policy  
รร.347 การคลังและการงบประมาณ      3 (3-0-6) 
PI347  Fiscal and Budgeting 
รร.348 การบริหารรัฐกจิเปรยีบเทียบ      3 (3-0-6) 
PI348    Comparative Public Administration 
รร.443 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 
PI443   Selected Topics in Public Policy  
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รร.444  การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารรัฐกจิ    3 (3-0-6) 
PI444    Selected Topics in Public Administration 

 2.5.2.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา เลอืกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาเลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยู่   

โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาโลกาภิบาลและประเด็นข้ามชาติ หรือกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจ
การเมอืงระหวา่งประเทศ 

2.5.3 กลุ่มวชิาเศรษฐกิจการเมอืงและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ (Political Economy and 
International Political Economy) 

  2.5.3.1 วชิาบังคับ ศึกษา 3 วชิา 9 หน่วยกติ 
รร.290 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐกจิการเมอืง     3 (3-0-6) 
PI290 Introduction to Political Economy 
รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรยีบเทียบ      3 (3-0-6) 
PI392    Comparative Political Economy  
รร.490 เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพัฒนา     3 (3-0-6) 
PI490   Political Economy of Development 

  2.5.3.2 วชิาเลอืกในกลุ่มวชิา เลือกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ จากวชิาดังต่อไปน้ี 
รร.394 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค   3 (3-0-6) 
  สําหรับนโยบายเศรษฐกจิและการเมือง 
PI394 Microeconomic and Macroeconomic Theories for Political and  
  Economic Policies 
รร.395 เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชีย      3 (3-0-6) 
PI395    International Political Economy in Asia  
รร.396 ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร ์      3 (3-0-6) 
PI396    Game Theory for Political Scientists  
รร.397 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะในการเมอืงโลก    3 (3-0-6) 
PI397    Public Choice in Global Affairs  
รร.398 การเมืองของการคา้ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI398  Politics of International Trade 
รร.399 การเมืองของการเงินระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI399   Politics of International Finance 
รร.494  การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
PI494    Selected Topics in International Political Economy  
รร.495  ประเด็นโตแ้ย้งร่วมสมัยในเศรษฐกจิการเมืองระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
PI.495    Contemporary Debates and Issues in International Political Economy  
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  2.5.3.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา เลอืกศึกษา 2 วชิา 6 หน่วยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชาเลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาท่ีตนศึกษาอยู่   

โดยเลือกศึกษาจากกลุม่สาขาวชิาโลกาภิบาลและประเด็นขา้มชาต ิหรือกลุ่มสาขาวชิาบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ 

3)  วชิาเลอืกเสร ี       6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  

6 หนว่ยกติ ซึ่งหมายรวมถงึวชิาศึกษาท่ัวไปและหมวดภาษาตา่งประเทศ 
ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้

นักศึกษาจะนําวชิามานับเป็นวชิาเลอืกเสรไีมไ่ด ้
1. วชิาในหลักสูตรวชิาศึกษาท่ัวไปท้ังส่วนท่ี 1 และสว่นท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คอื มธ.100 ถึง มธ.156  
2. วชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทุกวิชา  

  3.1.3.3  การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่าง
ประเทศ) ภาคภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการระหว่าง
ประเทศ) ได ้  หนว่ยกติไม่นอ้ยกวา่ 90 หนว่ยกติ มสิีทธิไดรั้บอนุปรญิญาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. ไดค้า่ระดับเฉล่ียสะสมไมน่้อยกวา่ 2.00 
2. ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษา 
3. ไดศึ้กษารายวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัยและของหลักสูตร 30 หนว่ยกติ 
4. ไดศึ้กษารายวชิาเฉพาะในหลักสูตร 54 หนว่ยกติ ดังน้ี 

4.1 วชิาบังคับคณะ 30 หนว่ยกติ (10 วชิา) 
4.2 วชิาบังคับเฉพาะ 24 หนว่ยกติ (8 วชิา) 

5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2 วิชา) โดยจะต้องเลือกรายวิชาตั้งแต่รหัส 200 ขึ้นไป 
 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลอืกเสร ีซ่ึงหมายรวมถงึวชิาศึกษาท่ัวไปและหมวดภาษาตา่งประเทศ  

ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาท่ัวไป หมวดภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้
นักศึกษาจะนําวชิามานับเป็นวชิาเลือกเสรไีม่ได้ 
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 

 ถงึ มธ. 156 
2. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
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 3.1.4 แสดงแผนการศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 ปกีารศึกษาท่ี 1 
ภาคเรยีนที่ 1 หนว่ยกติ 

มธ.100 พลเมอืงกับการลงมอืแก้ปัญหา 3 
มธ.101 โลก, อาเซยีน และไทย 3 
มธ.104 การคดิ อา่น และเขยีนอยา่งมีวิจารณญาณ 3 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ 3 
มธ.106 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร 3 
รร.121 ความรูเ้บ้ืองต้นทางสังคมศาสตร ์ 3 

รวม 18 

ภาคเรยีนที่ 2 หนว่ยกติ 

มธ.102 ทักษะชวีติทางสังคม 3 
มธ.103 ชวีติกับความยั่งยนื 3 
มธ.312 โครงการเพื่อส่วนรวมและการรณรงค ์ 3 
ร.211 ความรูเ้บ้ืองต้นทางรัฐศาสตร ์  3 
ร.271 ความรูเ้บ้ืองต้นทางความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ  3 
รร.122 ความรูเ้บ้ืองต้นทางมนุษยศาสตร ์  3 

รวม 18 

ปกีารศกึษาที่ 2 
ภาคเรยีนที่ 1 หนว่ยกติ 

ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบ้ืองต้น 3 
รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร ์ 3 
รร.241  ความรูเ้บ้ืองต้นทางบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ 3 
รร.280 ทฤษฎีความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศและเหตุการณปั์จจุบัน  3 
รร.291 กฎหมายระหวา่งประเทศ 3 
ศ.213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองต้น 3 

รวม 18 

ปกีารศกึษาที่ 2 
ภาคเรยีนที่ 2 หนว่ยกติ 

ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย  3 
ร.370 การต่างประเทศของไทย 3 
รร.270 ประวัติศาสตร์ แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันในทางการทูต 3 
รร.272 การวเิคราะหน์โยบายต่างประเทศเชงิเปรียบเทียบ 3 
รร.292  องคก์ารและระบอบระหว่างประเทศ  3 
ศ.214    เศรษฐศาสตรม์หภาคเบ้ืองตน้ 3 

รวม 18 
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ปกีารศกึษาที่ 3 
ภาคเรยีนที่ 1 หนว่ยกติ 

ร.300  วธิวีิทยาทางสังคมศาสตร ์  3 
ร.371   ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 3 
ร.380   พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมอืงโลก 3 
วชิาโท (บังคับ) 3 
วชิาโท (บังคับ) 3 
วชิาเลอืก (Area) 3 

รวม 18 

ภาคเรยีนที่ 2 หนว่ยกติ 

ร.320   การเมอืงการปกครองเปรยีบเทียบ 3 
วชิาบังคับเฉพาะ (วิชาเลอืก) 3 
วชิาโท (บังคับ) 3 
วชิาโท (วิชาเลอืก) 3 
วชิาโท (วิชาเลอืก) 3 
วชิาเลอืก (Area) 3 

รวม 18 

ภาคฤดูร้อน หนว่ยกติ 

ร.574   ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง บริหารรัฐกจิ และการระหวา่งประเทศ 1 

รวม 1 

 
ปกีารศกึษาที่ 4 

ภาคเรยีนที่ 1 หนว่ยกติ 

วชิาโท (วิชาเลอืก) 3 
วชิาโท (วิชาเลอืก) 3 
วชิาบังคับเฉพาะ (วิชาเลอืก) 3 
วชิาเลอืก (วชิาแนวทางการศกึษา) 3 

รวม 12 

ภาคเรยีนที่ 2 หนว่ยกติ 

วชิาเลอืก (วชิาแนวทางการศกึษา) 3 
วชิาเลอืกเสรี 3 
วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 9 
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา  
 3.1.5.1 คําอธบิายรายวชิา 
1) วชิาศึกษาทั่วไป 

หมวดวชิาสังคมศาสตร ์

มธ.100 พลเมอืงกับการลงมอืแก้ปัญหา   3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจติสํานกึ บทบาท และหนา้ท่ีความรับผดิชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทํา
โครงการรณรงค ์เพื่อใหเ้กดิการรับรู ้หรือเกดิการเปล่ียนแปลงในประเด็นท่ีสนใจ  
 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen. This is 
done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field study outings.  
Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in an area of their interest.   

มธ.101 โลก อาเซยีน และไทย   3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World  
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสําคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุคคลท่ีได้รับ
ความสนใจเพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนท่ีสัมพันธ์กันท้ังโลก มีจิตสํานึกสากล (GLOBAL 
MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดมิและเปิดโลกทัศนใ์หมใ่ห้กวา้งขวางขึ้น 
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their 
political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social 
science research via discussion and raising examples of situations or people of interest.The purpose of this is to 
create a perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset 
and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 

มธ.312 โครงการรณรงคเ์พื่อสังคม       3 (3-0-6) 
TU.312 Social Project and Campaign  
 การบูรณาการความเชี่ยวชาญจากหลายวชิาชีพมารว่มกัน เพื่อจัดทําโครงการรณรงค์ในการแก้ไขปัญหาของ
สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ในการดําเนินการสร้างแนวปฏิบัติท่ีพึงประสงค์ในสังคม หรือการ
ปรับเปลี่ยนและลดเลกิแนวปฏิบัติท่ีไมพ่งึประสงคใ์นสังคม มุง่เนน้การทํางานร่วมกันจากผู้ท่ีศึกษาในหลากหลายวิชาชพี 

Integration of expertise and collaboration across a diverse spectrum of professions in order to organise a 
campaign for social and national issues, working as a team. The goal is to kicks tart cooperation between educational 
institutions, communities and state bodies in building desirable social practices, or alteration or abandonment of 
undesirable ones, with a focus on collaboration among learners from a wide range of professions.   
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หมวดวชิามนุษยศาสตร์ 

มธ.102 ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม   3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 

 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสําคัญ
ท่ีจะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกาย
การจัดการความเครียด การสร้างความม่ันคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งใน
ความสัมพันธ์ระหวา่งศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงตา่ง ๆ ท้ังทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 

Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, which is considered. 
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health 
care to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to psychological, emotional and 
social problems. Students also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   

หมวดวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

มธ.103 ชีวติกับความย่ังยนื   3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 

การดําเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ 
มนุษย์ และสรรพสิ่ง ท้ังสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน  
ตลอดจนองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ท่ีนําไปสูก่ารปรับเปลี่ยนวถิีชีวติสูค่วามย่ังยืน    

This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in understanding 
major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing world. Students will learn 
about the relationship between mankind and the environment in the context of energy and resource use, 
consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an examination of social conflict and 
change from the life-cycle perspective will be used to develop an understanding of potential solution pathways for 
sustainable lifestyle modifications.  

หมวดวชิาภาษา 

มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development     ไมนั่บหนว่ยกติ 

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบ้ืองต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับตอ่ไป 

Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated method. 
Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level. 

 
 
 
 



มคอ.� 

 

 23

มธ.104  การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมีวจิารณญาณ   3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสําคัญ  เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคต ิสมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลท่ีนําไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอด
ความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและขอ้มูลมาใช้ในการสร้างสรรค์
งานเขยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills. Students 
learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but rather consider the 
content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well 
as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own 
persuasive writing based on information researched from various sources, using effective presentation techniques.   

มธ.105  ทักษะการส่ือสารดว้ยภาษาอังกฤษ   3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 

พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และการอ่าน เพื่อทําความเขา้ใจเนื้อหาวชิาการในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับวชิาชพีของนักศึกษา 

Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to hold a 
conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from various disciplines 
related to students’ field of study.   

มธ.106  ความคิดสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร    3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสําคัญ และการสื่อสารความคิด
ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ท้ังในระดับบุคคล องค์กร และ
สังคม 

Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication of these 
thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and 
social levels 

2) วชิาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบ้ืองต้น       3 (3-0-6) 
PO210 Introduction to Political Philosophy 
 ท่ีมาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ในปรัชญาการเมือง เช่น อะไรคือ
จุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์ จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมอง
ปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ นักศึกษาจะต้องศึกษาผลงานของ
นักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวชิาอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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 Origins and meaning of political philosophy and important issues in political philosophy such as the goal of 
humanity, the state, justice etc., by dividing and examining the differences between problems and solutions in 
political philosophy as well as modern political thought. Students will study the work of both Western and Eastern 
philosophers as groundwork for further courses. 

ร.211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PO211 Introduction to Political Science 
 ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่น ๆ ขอบเขต
การศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอํานาจ การใช้อํานาจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับบุคคล สถาบันการเมอืง การปกครอง พลังทางการเมือง กระบวนการเมอืงและประชาคมนานาชาติดว้ย 
 Nature and methods of political science, the relationship between political science and other social sciences. 
The course will cover various political theories, principles or power and its application, the relationship between the 
state and private individuals, political institutions, government, political power, political movements and international 
bodies. 

ร.271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PO271 Introduction to International Relations  
 พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้าน
การเมือ งทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ท่ีมีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ดําเนนิความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐ ตลอดจนพัฒนการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย 
และสถาบันระหวา่งประเทศ อันเป็นผลมาจากปัจจัยดังกล่าว 
 Foundation of international politics, the nature and structure of international relations; political, military, 
economic, social and cultural factors as well as ideologies which impact on state behavior, development of 
international cooperation in its different forms, such as practice regulations, laws and international institutions 
resulting from and affecting the above factors. 

ร.300 วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
PO300 Social Science Methodology  
 วชิาบังคับก่อน: สอบไดว้ชิา ร.211 
 วธีิการหาความรู้และวิจัยทางสังคมศาสตร์ ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการ
สร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา การต้ังสมมตติฐาน การวิเคราะห์ และรายงานผลการวิจัย การตีความตัวบท การ
วิเคราะห์ภาษา รวมตลอดถึงแนววิเคราะห์ในวิธีการหาความรู้แบบอ่ืน ๆ ท่ีใช้กันอยู่ในแวดวงการวิจัยสังคมศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 
 Prerequsites: Have earned credits of PO211 
 Methods of data collection and research in social sciences, both quatitative and qualitative research, 
including building a research concept, a research question, formulating hypotheses/assumptions, analysis and 
reporting results, interpretation of theories, language analysis and other methods of analysis and information 
searches currently used in social sciences.   
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ร.320 การเมอืงการปกครองเปรียบเทียบ      3 (3-0-6) 
PO320 Comparative Government and Politics  
 วชิาบังคับก่อน: สอบไดว้ชิา ร.211 
 แนวคิด ทฤษฎี และข้อถกเถียงในสาขาวิชาย่อยว่าด้วยการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผ่าน
กรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเด็นปัญหาซึ่งกําลังเป็นท่ีสนใจในวงการรัฐศาสตร์ ณ เวลานั้น เพื่อทําความ
เข้าใจธรรมชาติของระบบการเมือง พัฒนาการของรัฐ พลวัตและเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ความ
ขัดแย้งในสังคม นโยบายสาธารณะ พฤตกิรรมทางการเมอืง ฯลฯ 
 Prerequisites: Have earned credits of PO211 
 Eamine concepts, theories, and arguments from the sub-field of comparative politics and government 
through case studies from various countries and issues of interest to political scientists at the time in order to 
understand the nature of political systems, the development of the state, political dynamics and stability, democracy, 
social conflicts, public policies, political behavior, and so on.     

ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย       3 (3-0-6) 
PO321 Thai Politics and Government 
 วชิาบังคับก่อน: สอบไดว้ชิา ร.211 
 ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย เช่น ประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ลักษณะและแนวโน้มของชีวิตการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น 
วเิคราะห์สัมพันธภาพระหว่างชีวิตการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สํารวจปัญหาทางการเมืองการปกครองใน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยเหล่านี้ 
 Prerequisites: Have earned credits of PO211 
 Factors involved in Thai politics and government such as history, social structre, culture, economy and Thai 
politics, characteristics and trends of Thai political life, charactereistics of political behavior, analysis of the relationship 
between political life and socioeconomic factors, examination of problems in politics and government in the age of 
change affected by the above factors. 

ร.370 การตา่งประเทศของไทย        3 (3-0-6) 
PO370 Thai Foreign Affairs  
 วชิาบังคับก่อน: สอบได ้รร.280 
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ พิจารณาปัจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโนบาย 
แบบแผนของนโยบาย การดําเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศท่ีมีผลต่อการเมือง
ภายในของไทย 
 Prerequisites: Have earned credits of PI280 
 International relations of Thailand in different eras, consideration of factors and processes in policymaking; 
policy planning; foreign policy implementation and effects of foreign policy on internal Thai politics.  
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ร.371 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้    3 (3-0-6) 
PO371 International Realtions in Southeast Asia  
 วชิาบังคับก่อน: สอบได ้รร.280 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศของชาตใินเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กับ
ประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
การเมอืงโลก 
 Prerequisites: Have earned credtis of PI280 
 Explores international relations of Southeast Asian countries and their relationship with major powers and 
countries in different regions. It includes roles of Southeast Asian countries in global politics.   

ร.373 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชียตะวันออก     3 (3-0-6) 
PO373 International Relations in East Asia  
 วชิาบังคับก่อน: สอบไดว้ชิา รร.280 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก และความสัมพันธ์ของประเทศเหล่าน้ีกับ
ประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมภิาคอ่ืน ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการเมืองโลก 
 Prerequisites: Have earned credits of PI280 
 Explores international relations of East Asian countries and their relationship with major powers and 
countries in different regions. It includes roles of East Asian countries in global politics.   

ร.380 พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PO.380 Development of Global Economics and Politics 
 วชิาบังคับก่อน: สอบไดว้ชิา ร.271 
 ศึกษาทฤษฎีสําคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการของเศรษฐกิจการเมืองโลก ตั้งแต่สมัย
อาณานิคมจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสําคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองท่ีส่งผลซึ่งกันและกัน โดยเน้น
ศึกษาประเด็นและเหตุการณสํ์าคัญในเศรษฐกจิ การเมอืงแตล่ะยุค รวมถึงวกิฤตเศรษฐกจิตา่ง ๆ 
 Prerequisities: Have earned credits of PO271 
 Studies important theories in International Political Economy (IPE) and political and economic developments 
since the colonial period until the present. The course stresses the interaction between economics and politics with an 
emphasis on significant issues and phenomena in global political economy, including economic crises, in different 
periods.  

4) วชิาของหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการหว่างประเทศ  (ภาคภาษาอังกฤษ)  
รร.121 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6) 
PI121  Introduction to Social Science      

แนะนําความรู้ความเข้าใจทางสังคมศาสตร์โดยจะเชิญวิทยากรซี่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านสังคมศาสตร์จาก
หลากหลายสาขา เป็นผู้นําเสนอความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดจนดําเนินนโยบายตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมท้ังช้ีแนะแนวทางในการเผชิญหน้าและการปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก นอกจากน้ี 
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นักศึกษายังสามารถมีสว่นร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกันเพื่อเป็นการสรา้งโอกาสให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ี
นา่สนใจเพิ่มขึ้นได ้
 Introduces a different discipline in the field of Social Science. The course invites a speaker whose 
expertises in the field of the social sciences to present empirical solutions, practices, and policies to the new 
challenges we are facing in our ever-changing world. The course consists of a series of talks by practitioners and 
policy-makers who are involved in investigating these new challenges we are facing as well as the solutions, and 
the problems in implementing these solutions. Discussions will also open an opportunities for students to raise their 
concerns, comments and voice their ideas. 

รร.122 ความรู้เบ้ืองตน้ทางมนุษยศาสตร ์      3 (3-0-6) 
PI122 Introduction to Humanities      

แนะนําความรู้ความเข้าใจทางมนุษยศาสตร์ โดยจะเชิญวิทยากรซี่งเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์จาก
หลากหลายสาขา เป็นผู้นําเสนอความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนดําเนินนโยบายตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
รวมท้ังช้ีแนะแนวทางในการเผชิญหนา้และการปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับพลวัตการเปล่ียนแปลงของโลก นอกจากน้ีนักศึกษา
ยังสามารถมสีว่นร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกันเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจ
เพิ่มขึ้นได ้

Introduces a different discipline in the field of Humanities. The course invites a speaker whose expertises in 
the field of humanities to present empirical solutions, practices, and policies to the new challenges we are facing in 
our ever-changing world. The course consists of a series of talks by practitioners and policy-makers who are 
involved in investigating these new challenges we are facing as well as the solutions, and the problems in 
implementing these solutions. Discussions will also open an opportunities for students to raise their concerns, 
comments and voice their ideas. 

รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดา้นรัฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
PI200 English for Political Science Studies     

พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การเขยีน และการพูด ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การอภิปรายในคาบเรียนเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐศาสตร์ และการเขียนรายงานหรือบทความในหัวเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนรูปแบบของการเขียนและอ้างอิงท่ีถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้สอนโดยใช้สื่อการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขารัฐศาสตรท้ั์งจากวดิโีอและบทความตา่ง ๆ ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

Develops students’ English listening, reading, writing, and speaking skills through various sources of 
activities. The course utilize films and reading materials including journals articles in the field of political science. This 
course encourages students to improve their writing and reading skills. Students will be assigned reading material 
where they will be strongly encouraged to discuss the content in class. The class will also be encouraged to develop 
their writing skills such as forming arguments, structuring essays and referencing. 
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รร.241  ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 
PI241 Introduction to Public Administration and Public Policy   

แนะนําความหมาย ทฤษฎ ีแนวคดิ และขอบขา่ยของการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกจิ การบริหารกับสภาพแวดลอ้ม การเมอืงและการบริหาร กระบวนการบริหาร นโยบายสาธารณะ ประเภทของ
องค์กรภาครัฐและบุคลากร การคลังและงบประมาณ พันธะรับผิดชอบในการบริหารราชการ และจริยศาสตร์ของนัก
บริหาร รวมถึงเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ และผลกระทบทางจริยศาสตร ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็น
ผลมาจากนโยบายดังกลา่ว 

Introduces definitions, theories, concepts, the scope of public administration and public policy. The 
evolutions of public administration and policy and their environmental factors will be examined. The study will also 
examine politics and administration, process of management, public policy, public organization and public personnel, 
public finance and budgeting, mission and public accountability, including the ethics of public executive. Upon 
completion of the course, students will have an understanding of the relationship between public administration and 
public policy and how one is translated into another. 

รร.270 ประวัติศาสตร ์แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันในทางการทูต   3 (3-0-6) 
PI270  Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 

สํารวจแนวทางการดําเนินการทางการทูตตั้งแต่สมัชชาแห่งเวียนนา (Congress of Vienna) โดยเน้นกรณีศึกษา
ตา่ง ๆ ท่ีมีความสําคัญทางการทูตระหว่างประเทศในปัจจุบันเป็นหัวข้อในการสอน เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงหลักปฏิบัติ
ทางการทูต การจัดการต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามวิถีทางการทูต ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและใหนั้กศึกษาได้มส่ีวนรว่มในการนําเสนอ และอภิปรายในประเด็นการทูตตา่ง ๆ ท่ีเกดิขึ้นในปัจจุบัน 

Explodes different approaches to diplomacy, which have evolved since the Congress of Vienna. Various 
cases studies of major current diplomatic events will be also examined for students to learn diplomatic practices, and 
how these diplomatic events and the subsequent agreements have had an impact on international relations. Class 
discussion is strongly encouraged.  

รร.272 การวเิคราะหน์โยบายตา่งประเทศเชิงเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
PI272   Introduction to Comparative Foreign Policy    

แนะนําทฤษฎีและระเบียบวิธีศึกษานโยบายต่างประเทศในเบ้ืองต้น เพื่อวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในเชิง
เปรียบเทียบ โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนดนโยบาย การแปลง
นโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ รวมท้ังการวเิคราะหก์รณศึีกษาเห็นช่องวา่งระหวา่งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ

Introduces analytical and conceptual tools crucial for analyzing foreign policies. The class assists students to 
identify differences and similarities as well as changes and continuities in the foreign policy processes of states across 
the globe. Various case studies will be used to highlight the theoretical debates the gap between theories and 
practices in decision-making of foreign policies. 
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รร.280 ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
PI280 International Relations Theories and Current Affairs     
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา ร.271 

วิเคราะห์เหตุการณ์ระหว่างประเทศต่างโดยอาศัยแนวคิดและแนวทางทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และวิชามุ่งสํารวจวิธีการใช้แนวคิดและทางทฤษฎีมาเพื่ออธิบายประเด็นร่วมสมัย เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ การ
ก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์และการแพร่ขยาย อาชญากรรมระหวา่งประเทศ สิทธิมนุษยชน และการค้า เป็นต้น รวมถึง
ศึกษาการตอบสนองของประชาคมระหวา่งประเทศต่อประเด็นดังกลา่ว 

Analyzes international events based on theoretical and conceptual perspectives in International Realtions. 
This course explores how we can apply theories to explain contemporary issues (such as inter-state conflicts, 
terrorism, nuclear and arms proliferation, transnational crimes, human rights, and trade),  and how our international 
community response to these issues; such. 

รร.290 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐกิจการเมอืง      3 (3-0-6)   
PI290 Introduction to Political Economy     

แนะนําความรู้เบ้ืองต้นในสาขาวิชาเศรษฐกิจการเมือง โดยศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีท่ีสําคัญผ่าน
ประวัติศาสตร์ของสาขาวิชา นอกจากนี้ ยังศึกษาการก่อตัวและวิวัฒนาการของทุนนิยมตั้งแต่ระบบ “การค้าระดับโลก” 
ระลอกท่ีหนึ่งและสอง ตามดว้ยพัฒนาการท่ีสําคัญตา่ง ๆ จนถงึการกอ่ตัวของรัฐนําการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ใน
ปัจจุบัน 

Introduces the field of political economy by examining key theoretical developments through history of the 
discipline.The course will also examine the emergence and evolution of capitalism beginning with the study of the 
first and the second “global trading” systems followed by other important developments until the rise of 
developmental state under the current trend of globalization. 

รร.291 กฎหมายระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
PI291 International Law 
 สํารวจหลักการและทฤษฎขีองกฎหมายระหว่างประเทศ ท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ สถานะของบุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิ
และหน้าท่ีของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน ท่ีมาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และ
กฎหมายระหว่างประเทศทางทะเล ตลอดจนปัญหาอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับการเมือง 
เศรษฐกจิ สังคม ฯลฯ ซึ่งอาจจะนํามาศึกษาเป็นกรณ ีๆ ไป 
 Examines principles and theories of international law; origin of international law from the past to the 
present; the relationship between domestic and international law; status of individuals under international law; rights 
and responsibilities of inter-state relations and state and private sector relations; origin and role of international 
organisations, international maritime law and other issues regarding international law and politics, economy, society 
etc. studied on a case by case basis. 
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รร.292  องคก์ารและระบอบระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PI292 International Organizations and Regimes  
 ศึกษาประวัติองค์การระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการประชุมระหว่างประเทศท่ีกรุงเฮก สันนิบาต
ชาติ สหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก (WTO) ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่าง ๆ โดยจะช้ีให้เห็นโครงสร้างและ
อํานาจหน้าท่ี บทบาท และการดําเนินงานขององค์การเหล่านี้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังทานด้าน
สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืง ตลอดจนพจิารณาถึงความสําเร็จและความล้มเหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศดว้ย 
 Studeis history of different levels of international orgnisations, from the Hague convetions, the League of 
Nations, the United Nations and the World Trade Organisation to various regional organisations. The course will 
highlight the structure, powers, responsibilities, role and operations of these organisations in resolving international 
problems in different aspects i.e. social, economic and political aspects, as well as consider successes and failures of 
international organisations.  

รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบรบิทโลก     3 (3-0-6) 
PI340    Public Policy and Management in the Global Context   

ศึกษาการจัดการและนโยบายสาธารณะของประเทศต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยมุ่งเน้นการถกเถียงเกี่ยวกับพลวัต
โลก เช่น การรวมกลุม่ทางภูมิภาคและความร่วมมอืในระดับระหวา่งประเทศ ท่ีส่งผลถึงการเรียนและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง
กับนโยบายและการจัดการสาธารณะ รวมถึงศึกษากระแสการจัดการสาธารณะและนโยบายของโลก และความแตกต่าง
ของโครงสรา้งและกระบวนการการจัดการและนโยบายสาธารณะท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และโลก 

Examines cases of public management and policy. This course aims to stimulate discussion on how the 
global dynamics effect the study and practices of public policy and management such as regionalization and 
international collaboration. Course readings and discussions identify and explain recent global public management and 
policy trends as well as the differences between the public management and policy structures and processes that 
change within the countries locally, regionally, and globally. 

รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนิค    3 (3-0-6) 
PI341   Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques  

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ เช่น 
การก่อตัวของนโยบาย การวางวาระทางนโยบาย และการออกแบบนโยบาย นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการในการวิเคราะห์
นโยบายและเทคนคิการวเิคราะหใ์นรูปแบบตา่ง ๆ โดยใช้เทคนคิท่ีใช้ในการประเมินท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพในการศึกษา
ผลกระทบของนโยบายในดา้นจรยิธรรม การเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม 

Explores concepts, theories, techniques, and practices of policy analysis and. The course encourages class 
discussions on policy formation, policy agenda setting, and policy design. Students will learn how to analyze policies 
as well as how techniques of analysis differ from one to another. The use of evaluation techniques, both 
quantitatively and qualitatively, will be applied to study the impact of the policy in terms of ethical, political, 
economics, and societal aspects. 
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รร.342 การจัดการองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎีและปฏบัิต ิ   3 (3-0-6) 
PI342   Organization and Human Resources Management: Theories and Practices 

พิจารณาทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกระบวนการจัดการ
วางแผนอํานวยการและการควบคุม ตลอดจนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงปรัชญา แนวคิด หลักการ 
และนโบบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการและเทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การ
กําหนดงานและตําแหนง่ รวมท้ังศึกษาปัญหาร่วมสมัยของการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

Examines theories and approaches essential to the study of human resource management. The course 
covers managerial process, planning and control, and organizational designs. It also studies concepts, principles, and 
policies related to public human resources management, public human resources process and technique, job and 
position determination, and current problems in human resources management. 

รร.343 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
PI343     Strategic Planning and Management      

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อนําไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะอื่น ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ การ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม การกําหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลกลยุทธ์ รวมท้ังเปรียบเทียบองค์กรท่ีเป็นเลิศท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศเพื่อนํามาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 

Studies the concept of strategic management and its application to government agencies, state enterprises, 
autonomous organizations, and other public entities. The class introduces students to strategic management tools; 
such as the organizational mission statement, SWOT analysis, strategy formulation, strategy implementation, and 
strategy evaluation. Using a comparative approach, the course will highlight how organizations from different sectors 
and countries interpret and apply these strategic management concepts and tools. 

รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม       3 (3-0-6) 
PI344 Environmental Management and Policy     

ศึกษากระบวนการเคร่ืองมือทางนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม แนวทาง และมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษด้านต่าง ๆ บทบาทของตัวแสดงและองค์การต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับสิ่งแวดล้อม การประสานนโยบายสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ โดยจะ
ศึกษาจากกรณศึีกษาความขัดแย้งตา่ง ๆ ท่ีเกดิขึ้น ตลอดจนนโยบายและการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับระหวา่งประเทศ 

Processes and legal issues related to, and tools for resource allocation and environmental management will 
be studied. Attention will be particularly given to both domestic and global environmental management, policy 
prescriptions, and implementation of various organizations, including NGOs. 
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รร.345 การบรหิารจัดการภัยภิบัติและภาวะฉุกเฉิน      3 (3-0-6) 
PI345     Disaster and Emergency Management     

พจิารณาพื้นฐานของการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีหน้าท่ีปฎิบัตงิานตอบรับต่อภาวะท่ีเร่งด่วน การจัดการภายใน
องค์การในภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภัยพิบัติแต่ละชนิด 
ตลอดจนการดําเนินงานของเครือข่ายบริหารและการจัดการองค์การภาครัฐและภาคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบรรเทา
สาธารณะภัย ปัจจัยท่ีช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสามารถในการปรับตัวใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมท้ังมีกระบวนการตัดสินใจท่ีถูกตอ้งมากขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาในการบริหาร
จัดการภัยภิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็นตัวอย่างประกอบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจถงึการนําหลักการไปใช้อย่างแท้จรงิ 
 Examines changing global and local settings and how natural and manmade disasters are managed. 
Students will also explore the concepts, frameworks, techniques, and practices of disaster and emergency 
management, response interagency coordination, decision making in crises, organizational network, and adaptive 
capacity building in chaotic and dynamic environments. The course uses case studies and real situations to analyze 
how best practices and effective and efficient emergency response are conducted. 
 
รร.346 นโยบายการพัฒนาและจัดการเมอืง       3 (3-0-6) 
PI346    Urban Planning and Development Policy   

ศึกษาความหมายและวัฏจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีมาพร้อมกับการเติบโตของเมือง เข้าถึงทิศทางการพัฒนาเมือง รวมท้ังองค์กรท่ีเกี่ยวข้องใน
กระบวนการนโยบายและการจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น ผังเมือง สิ่งแวดล้อม และ
การบริการทางสังคม รวมท้ังกระบวนการและเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองจากประสบการณ์ท้ังในและ
ตา่งประเทศ 

Studies policy process and management of urban planning and development of cities. It explores theories 
and concepts of its meaning, characteristics, city cycles, the significance and patterns of city growth, and 
urbanization. The course also studies principles, process, actor and tools of managing cities in various areas including 
city planning, urban environment management, economics of development and forms and structure of city 
government. It also discusses the problem and solutions of administering cities from experiences in Thailand and 
abroad. 

รร.347 การคลังและการงบประมาณ        3 (3-0-6) 
PI347  Fiscal and Budgeting       

สํารวจเป้าหมายและหน้าท่ีด้านเศรษฐกจิของรัฐ กิจกรรมทางการคลัง ระบบการคลัง การจัดการรายรับ-ภาษี
อากร การจัดการรายจ่าย งบประมาณ และหนี้สาธารณะของประเทศ ความสําคัญและบทบาทของการงบประมาณ 
กระบวนการงบประมาณ ระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลังและงบประมาณ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
การบรหิารการคลังและงบประมาณของประเทศ 

Explores concepts interlinked with public sector financial management, the processes and problems 
associated with public budgeting and policy, revenue extraction; and managing public debt and revenue. Student will 
learn about the importance of public budgeting and how it affects intergovernmental fiscal relations and financial and 
managerial controls in the public sector. 



มคอ.� 

 

 33

รร.348 การบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทียบ        3 (3-0-6) 
PI348    Comparative Public Administration      

ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารรัฐกิจ วิชาอธิบายแนวโน้มการบริหารรัฐกิจในปัจจุบัน 
ตลอดจนความแตกต่างระหว่างโครงสร้างและกระบวนการการบริหารรัฐกิจของประเทศต่าง ๆ และวิชาจะพิจารณา
อิทธิพลของปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีต่อการพัฒนาของโครงสร้างและกระบวนการการบริหารรัฐกิจ
โดยอาศัยแนวการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบดว้ย 

Studies theories and models in comparative public administration. The course will explain recent public 
administration trends, as well as the differences between the public administration structures and processes of the 
selected countries. Using a comparative approach, the course also examines how political, economic and social 
factors influence the development of public management structures and processes. 

รร.364 ตะวันออกกลางในการเมอืงโลก        3 (3-0-6) 
PI364   Middle East in Global Politics 
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของรัฐ
อาหรับ (Arab League) นโยบายท่ีมีต่อสหประชาชาติ (UN) ประเทศมหาอํานาจ และจุดยืนในกรณีปัญหาความขัดแย้ง
ระหวา่งอาหรับกับบอิสราเอล โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาภูมิหลังของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐตา่ง ๆ รวมถึงศึกษา วเิคราะห ์และวพิากษ์เหตุการณปั์จจุบันวา่สง่ผลต่อกลุม่ประเทศในตะวันออกกลางอย่างไร 

Studies international relations of the countries in the Middle East, their alliance under the Arab League; 
their policies toward the United Nations, superpowers, and their stances toward the Arab-Israeli relations. Students 
will be introduced to the historical trajectory of the Middle East and relations between states within the region. 
Students will also be encouraged to critically analyze current events that have shaped the region. 

รร.365 รัสเซียในการเมอืงโลก         3 (3-0-6) 
PI365  Russia in Global Politics      
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลก โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพล
ต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น และรัสเซียในช่วงหลังสงครามเย็น ความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียกับมหาอํานาจและกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมท้ังประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 

Studies development and role of Russia in global politics, domestic and international factors that influence 
foreign policies formation of the Soviet Union during the Cold War and Russia in the Post-Cold War World. The course 
includes continuity and changes in foreign policy and foreign relations of Russia with the major powers, international 
organizations, and regions in the world, as well as contemporary issues and tendency.  
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รร.366 สหรัฐอเมริกาในการเมอืงโลก        3 (3-0-6) 
PI366   The United States of America in Global Politics   
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเมืองโลก โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมี
อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นและหลังสงครามเย็น ความต่อเนื่องและ
การเปลี่ยนแปลงในนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับมหาอํานาจและกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมท้ังประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 

Studies development and role of the US in global politics, domestic and international factors that influence 
foreign policies formation of the US during the Cold War and the Post-Cold War World. The course includes continuity 
and changes in foreign policy and foreign relations of the US with the major powers, international organizations, and 
regions in the world, as well as contemporary issues and tendency.  

 

รร.367 ยุโรปในการเมอืงโลก         3 (3-0-6) 
PI367 Europe in Global Politics      
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ภายในของประเทศในทวีปยุโรปและนโยบายของแต่ละประเทศ รวมท้ังพิจารณาถึง
การรวมกลุม่ของประเทศในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น สหภาพยุโรป (EU) องค์การสนธสัิญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และการ
รวมกลุ่มประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก รวมท้ังประเมิน
บทบาทและผลกระทบของประเทศ ตา่ง ๆ ในยุโรปท่ีสง่ผลต่อการเมอืงโลก 

Examines international relations between states in the European continent and the policies of each of the 
individual states. The course would also consider forms of regionalism such as European Union, NATO and other 
forms of regional cooperation along with the conflicts that have emerged especially after the fall of the Communism 
in Eastern European countries. In addition, the course would also assess the role of other countries in Europe and 
their impacts on world politics. 

รร.368 เอเชียใตใ้นการเมืองโลก         3 (3-0-6) 
PI368   South Asia in Global Politics      
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

สํารวจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยเน้นความสําคัญของกลุ่มประเทศท่ีมีต่อ
ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non- Aligned movement) กลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิก และประเทศ
อื่น ๆ ตลอดจนศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กร ความร่วมมือในภูมิภาคระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียใต้และองค์กรภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น อาเซียน 
เอเปค และสหภาพยุโรป 

Examines international relations among countries in South Asia. Class discussion will explore the relations of 
South Asian states with the Non-Aligned movement, African countries, Middle East, Asia-Pacific and other countries. 
The course will also examine regional socio-political and economic cooperation between South Asia and other 
regional organizations such as ASEAN, APEC and EU. 
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รร.369 แอฟรกิาในการเมืองโลก         3 (3-0-6) 
PI369   Africa in Global Politics       
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษาพัฒนาการและบทบาทของแอฟริกาในการเมืองโลก โดยศึกษาท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผล
ต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟรกิาในช่วงหลังสงครามเย็น ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
ในนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกากับมหาอํานาจและกับภูมิภาคต่าง ๆ 
ของโลก รวมท้ังประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 

Studies development and roles of Africa in global politics. The course focuses on domestic and international 
factors that influence foreign policies of states in Africa in the Post-Cold War World. The study also includes continuity 
and changes in foreign policy and their foreign relations with the major powers, international organizations, and 
regions in the world, as well as contemporary issues and tendency in Africa 

 

รร.373 อาชญากรรมขา้มชาตแิละโลกาภิบาล        3 (3-0-6) 
PI373   Transnational Crime and Global Governance    

นําเสนอภาพรวมของอาชญากรรมข้ามชาติ สํารวจประเด็นปัญหาท่ีทวีความรุนแรงขึ้น เช่น การก่อการร้าย 
การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธเถ่ือน ลักลอบนําเข้ายาเสพติด รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมข้ามชาติ และ
ความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนผลกระทบต่อความขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยจะพิจารณาถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
การประชุมระหวา่งประเทศเพื่อความร่วมมือท่ีจะต่อสู้กับอาชญากรรมขา้มชาต ิ

Offers an overview of transnational crimes. It explores the increasing problem of issues such as terrorism, 
human trafficking, illegal arms trading and narcotics trafficking and their relations to national security and 
international conflict. The course also examines law enforcement and international convention endorsed by states and 
other international actors to combat transnational crimes.    

รร.374 จนีในการเมืองโลก         3 (3-0-6) 
PI374     China in Global Politics       
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษานโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ปัจจัยและเหตุการณ์ท่ีสําคัญท่ีนําจีนสู่บทบาทสําคัญในโลก การดําเนินนโยบายต่างประเทศของจีนใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความขัดแย้งเร่ืองดินแดน ความสัมพันธ์ด้านการค้า เป็นต้น รวมท้ังพิจารณาการดําเนินนโยบาย
ตา่งประเทศของจีนต่อมหาอํานาจและประเทศเพื่อนบ้าน และผลตอ่การดําเนนินโยบายดังกลา่ว 

Study a comprehensive introduction to China’s role in current world affairs through theories and 
approaches of international relations. It examines the key events and factors that brought about the emergence of 
China in the 21st century. It also addresses how China deals with certain contemporary thematic issues such as 
territorial disputes and trade as well as how China deals with major power and neighbor countries. Students will 
learn about the sources of conflict and cooperation in China’s actions including their impact on regional and global 
politics.  
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รร.375 ลาตนิอเมริกาในการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI375  Latin America in Global Politics      
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280 

ศึกษาภูมิหลังและการพัฒนาของนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ประเทศพันธมิตรภายใต้ 
“องคก์ารรัฐแหง่อเมริกัน” (Organization of American States: O.A.S.) การดําเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศท่ี
มีต่อประเทศในภูมิภาค สหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในโลก โดยเน้นให้นักศึกษาได้ติดตามเหตุการณ์และพลวัต
ในภูมิภาคอเมริกาใต ้

Study the historical development of foreign policies of Latin American countries, their alliance under the 
O.A.S., the conduct of foreign policy toward each other, toward the United States, and other countries. Students will 
be encouraged to follow current events and the dynamics within South America. 

รร.376 ระเบียบวธีิศึกษาทางเลือกในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI376    Alternative Approaches in International Relations   

แนะนําระเบียบวธิีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ แนวคิดสรรค์สร้างนิยม สตรีนิยม และ
แนวคิดทฤษฎีวิพากษ์อื่น ๆ วิชายังศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้
กรณศึีกษาเพื่อถอดบทเรยีนและนําไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณปั์จจุบัน 

Introduce alternative approaches in the field of international relations such as constructivism, feminism and 
critical theories. Various case studies will be used for illustrative purposes. Discussion will be also aimed at the 
debates on the usefulness of the new and the more traditional approaches to the current situations. 

รร.377 ความม่ันคงศึกษา        3 (3-0-6) 
PI377   Security Studies        

สํารวจแนวคิดความม่ันคงแบบต่าง ๆ เช่น ความม่ันคงร่วมกัน การป้องกันร่วมกัน ความม่ันคงเบ็ดเสร็จ 
วเิคราะห์ประเด็นความม่ันคงท้ังแบบเดมิและแบบใหม่ซึ่งมีผลต่อการเมอืงระหว่างประเทศในปัจจุบัน เชน่ การก่อการร้าย 
ความขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติศาสนา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางดา้นยุทธศาสตร์ท้ังในระดับโลกและในระดับภูมิภาค  

Overview crucial key concepts and issues to the study of security studies such as collective security, 
collective defensive, and comprehensive security. The course discuss current security issues including terrorism, 
ethnic conflicts, as well as the change of both global and regional strategic landscapes. 

รร.378 ญี่ปุ่นในการเมืองโลก        3 (3-0-6) 
PI378    Japan in Global Politics 
วชิาบังคับกอ่น: สอบไดว้ชิา รร.280       

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของญี่ปุ่นท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ความสัมพันธ์ญี่ ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสถานะของญี่ ปุ่นท่ีกําลังเติบโตขึ้นในเอเชีย ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
กระบวนการกําหนดนโยบายต่างประเทศของญึ่ปุ่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายตา่งประเทศ 

Analyzes contemporary Japanese international relations focusing on Japanese views of the changing world. 
The Japan-US Alliance, and Japan’s rising position within Asia. It will also explore the factors contributing to the 
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change of Japan’s foreign policy making process, particularly the linkage between its domestic politics and changing 
foreign policy.   

รร.379 ศาสนาและการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI379    Religion and Global Politics      

สํารวจบทบาทศาสนาและนัยท่ีมีต่อการเมืองโลก และศึกษาอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ ใน
ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ การก่อ
ความรุนแรง และการกอ่การร้าย เป็นตน้    

Explores roles of religions and its implications in global politics. The course investigates the influcences of 
religions on different international relations issues such as social movements, democracy, international cooperation 
and conflicts as well as  violence and terrorism.  

รร.380 รัฐชาตแิละประเด็นปัญหาขา้มชาติ      3 (3-0-6) 
PI380    Nation State and Transnationalism     

ศึกษาพลังขา้มชาตท่ีิสง่ผลตอ่รัฐชาติและอธิปไตย ท้ังพลังท่ีตอกยํ้าความสําคัญของเส้นแบ่งเขตแดนรัฐชาติ และ
พลังท่ีตัดผ่านเส้นแบ่ง รวมถึงพลังข้ามชาติท่ีมีผลต่อพลวัตด้านเศรษฐกิจ การเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ
พื้นท่ีทางสังคมกับการอพยพซึ่งสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของการไหลเวียนของคน ความคิด สินค้า และเทคโนโลยีข้าม
พรมแดน  

Studies contemporary transnational forces and their relationship with the nation-state and the question of 
sovereignty. The course identifies and explores the various political, economic and social processes of liberalization as 
well as a social space and migrations that have created this new era of the increased circulation of people, ideas, 
commodities and technologies across national boundaries.  

รร.381 โลกาภิวัตนแ์ละโลกาภิบาล       3 (3-0-6) 
PI381    Globalization and Global Governance     

อภิปรายสาเหตุและผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังอํานาจของตลาด และรัฐ
ชาตท้ัิงหลาย ตลอดจนการรับมอืกับกระแสโลกาภิวัตน์ของสถาบันของรัฐ นอกจากนั้นยังสํารวจกติกาและระเบียบใหม่ ๆ 
ของธรรมาภิบาลระหวา่งประเทศ 

Discusses causes and impacts of globalization on the interaction between the power of market and the 
states. The class explored how state institutions cope with the forces of globalization. It also explores novel 
regulations and orders of the global governance.  

รร.382 การเมอืงของการพัฒนาระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PI382   Politics of International Development     

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฎีและแนวทางทางปฏิบัติของการพัฒนาระหว่างประเทศ 
รวมถึงการศึกษาสภาพความเป็นจริงทางการเมืองและสังคมปัญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการพัฒนา เช่น  การเปิด
เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ลดปัญหาความยากจน ความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุ ตลอดจนบทบาทความช่วยเหลือ
ระหวา่งประเทศและองค์การท่ีไมใ่ช่รัฐบาล 
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Studies the evolution of theories and practices on international development. It then highlights the political 
and social realities of various developmental issues related to economic and political liberalization, poverty reduction, 
ethnic conflict, and the roles of international aids and non-government organizations (NGOs). 

รร.383 จริยศาสตร์และความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6)   
PI383   Ethics and International Relations      

ช้ีใหนั้กศึกษาเห็นขอ้ถกเถยีงทางปรัชญาและทฤษฎีเชิงปทัสถานต่าง ๆ เก่ียวกับจริยศาสตร์ระหว่างประเทศ โดย
พจิารณาประเด็นปัญหาทางศีลธรรมร่วมสมัยระดับโลก เช่น จริยศาสตร์ของสงครามและความขัดแย้ง การแทรกแซงทาง
การทหาร สิทธิมนุษยชน การแทรกแซงทางมนุษยธรรม ความยุติธรรม เป็นต้น นักศึกษาสามารถท่ีจะใช้กรอบการ
วเิคราะห์ตา่ง ๆ ในการทําความเขา้ใจวา่ขอ้โตแ้ย้งทางด้านจริยศาสตร์ทํางานอย่างไรในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ  

Provides students with philosophical debates and different normative theories on international ethics. It 
discusses related contemporary global moral problems, such as ethics of war and conflict, military intervention, 
human rights, humanitarian intervention, and justice.  Students should be able to use these approaches to make 
sense of the way ethical arguments work in international relations.  

รร.384 การศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภิบาล     3 (3-0-6) 
PI384  Selected Topics in Global Governance    

นําเสนอข้อถกเถียงทางทฤษฎีในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับเรียนรู้กรณีศึกษา เพื่อสํารวจโลกาภิบาลผ่านมุมมองเชิง
ประจักษ์และมุมมองนโยบาย ท้ังนี้ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีย่ิงขึ้นผ่านการศึกษาประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับโลกาภิบาล และผลกระทบจากโลกาภิบาล 

Introduces ongoing theoretical debates as well as case studies which allow one to explore global 
governance from empirical and policy-oriented perspectives. This subject seeks to address various topics concerning 
global governance, ranging from its underlying logic to its structural possibility and from its potential benefits to its 
unintended consequences. 

รร.385 สันติภาพศึกษา         3 (3-0-6) 
PI385    Peace Studies        

สํารวจทางเลอืกในการสร้างสรรคแ์ละธํารงไว้ซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล และสังคม ท้ังใช้กรณีต่างๆ เพื่อศึกษา
ความสําเร็จและความล้มเหลวของแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี และข้อจํากัดต่าง ๆ ในการเสริมสร้าง
สันตภิาพอย่างย่ังยืน 

Examines alternatives to create and sustain peace at individual as well as collective levels. The course 
studies different cases of conflict where peace has been successfully and unsuccessfully achieved in order to 
highlight challenges and conditions conducive to sustainable peace. 

รร.386 เพศสภาพศึกษา        3 (3-0-6) 
PI386    Gender Studies        

ตรวจสอบและทําความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสองเพศสภาพ ฐานคิด และโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
อํานาจ ตลอดจนผลกระทบของระบบดังกลา่ว ท่ีมีตอ่ชีวติทางสังคมและการเมืองของผู้คน 

Examines and deeply understands the dichotomous gender system, its foundation (s), its power structure, 
and its impact on social and political life. 
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รร.387 สิ่งแวดล้อมและการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI387 Environment and Global Politics      

แนะนําประเด็นปัญหาระหวา่งประเทศ โดยมุ่งศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงสร้าง นโยบาย และตัวแสดง
ท่ีสําคัญ เช่น องค์การระหวา่งประเทศ ท่ีมีบทบาทในการจัดการกับประเด็นและปัญหาส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

Introduces the rise of global environmental issues. The course discusses the effectiveness of current 
structures and policies of international organizations to resolve these environmental issues. 

รร.388 ความม่ันคงมนุษย์ในการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI388 Human Security in Global Politics      

วเิคราะหป์ระเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับความม่ันคงมนุษย์ในโลกปัจจุบันโดยมุ่งเน้นศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อได้เห็น
และเขา้ถงึปัญหาทางดา้นความม่ันคงของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นจริง 

Analyzes human security issues in the present time. The course presents and critically assesses 
contemporary discourses on human security. It also explores the debates and dilemmas of human security and 
through contemporary case studies. 

รร.389 ประชาสังคมโลก        3 (3-0-6) 
PI389    Global Civil Society        

วิเคราะห์บทบาทตัวแสดงข้ามชาติท่ีมีบทบาทมีตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดในปัจจุบัน วิชาศึกษาบทบาทและการตื่นตัว 
ตลอดจนความท้าทายและข้อจํากัดของตัวแสดงเหล่านี้ต่อประเด็นระหว่างประเทศ เช่น สิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล้อม การ
พัฒนา การควบคุมอาวุธ และสทิธิมนุษยชน  

Analyzes increasingly visible roles of non-state actors in global governance expanding across the territorial 
boundaries of the state. This class explores non-state activism and its role, challenges and limitations in shaping 
different global issues including, but not limited to, humanitarian, environmental, development, arms control and human 
rights issues. 

รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรยีบเทียบ       3 (3-0-6) 
PI392    Comparative Political Economy      

สํารวจขอ้ถกเถยีงสําคัญในระบบเศรษฐกจิการเมืองเปรียบเทียบในปัจจุบันโดยเน้นศึกษากําเนิดวิวัฒนาการและ
การปฏิรูปของสถาบันตลาดต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์งานเขียนท่ีสําคัญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ศึกษา
วรรณกรรมเก่ียวกับรูปแบบเศรษฐกิจการเมือง เศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา รวมไปถึงเศรษฐกิจการเมืองของ
ประเทศคอมมวินสิต์เกา่ 
 Examines some of the major debates in comparative political economy today by focusing on the creation, 
evolution and reform of market institutions. The course begins with the discussion about some of the important 
writings in political economy. It will also examine the literature on the political economy of the developed countries, 
the developing countries, and the post-Communist economies.   
 
 
 



 40

 

รร.394 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกจิ 3 (3-0-6) 
  และการเมอืง      
PI394    Microeconomic and Macroeconomic Theories for Political and Economic Policies   

ศึกษาตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ รวมถึงการรับรู้
เกี่ยวกับอรรถประโยชน์และพฤติกรรมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์เชิงนโยบาย 
นอกจากนี้ยังทบทวนบริบทปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อกลไกของตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการทําความเข้าใจ
เร่ืองพฤตกิรรม บทบาทของรัฐ ภาษี หนี้สาธารณะ และการใช้จา่ยของรัฐบาล 

Focuses on the application of microeconomic and macroeconomic models as a framework to scrutinize 
managerial questions, and the perception of utilities and behaviors in terms of political and economic strategies that 
shape the outcomes of policies. The course will also examine contexts of political interaction directing market 
mechanism which in turn are a crucial element to understanding behavior, the role of state, taxation, public debt, 
and government expenditure.  

รร.395 เศรษฐศาสตรก์ารเมืองในเอเชยี       3 (3-0-6) 
PI395    International Political Economy in Asia     

ศึกษาบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยศึกษาผ่านมุมมองทางทฤษฎีและกรณีศึกษา เพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจ ตลอดจน
ระหวา่งรัฐกับสังคมในประเทศเหลา่นี้ 

Studies roles of, and the relationship between, states and markets in Asia, especially in East Asia and 
Southeast Asia. It employs both theoretical perspectives and case studies to understand state-business and state-
society relations in these regions and these countries.  

รร.396 ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PI396    Game Theory for Political Scientists     

ประยุกต์เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนโยบายเกม เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมทาง
การเมืองภายใต้กรอบและเงื่อนไขของเกมการร่วมมือและเกมไม่ร่วมมือ รวมถึงศึกษาพื้นฐานของทฤษฎีคํานวณผลลัพธ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุด โดยเน้นปรับใช้กับเกมยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมและความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ เช่น 
พฤตกิรรมทางการเมอืง ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิ ทางเลอืกขององค์กร และเกมการรวมกลุม่ 

Utilizes economic and mathematical tools of game theory to increase the understanding of political behavior 
under the conditions of cooperative and non-cooperative games. This course also examines the optimal theory’s 
foundations with an emphasis on applications for making strategic games associated with political and economic 
behaviors and thoughts, including political behaviors, economic strategies, institutional choices, and coalitional games.  

รร.397 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะในการเมอืงโลก     3 (3-0-6) 
PI397    Public Choice in Global Affairs      

ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจของรัฐบาลในการสร้างตัวเลือกเชิงนโยบายเพื่อการดําเนินนโยบายการคลัง
และการจัดทํางบประมาณ นอกจากนี้ยังทบทวนปัจจัยท่ีส่งผลต่อนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การทํางาน
ของรัฐ ค่าใช้จา่ยของรัฐบาล ภาษี และการคลังสาธารณะ ซ่ึงลว้นเกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎตัีวเลือกสาธารณะ 
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Comprehends the government’s behaviors and decision makings to formulate policy choices for 
implementing fiscal and budgeting. In addition, the factor influencing public policies in terms of economic 
development, the function of the state, government expenditure, taxation, and public finance associated with 
theories for public choices will also be examined.   

รร.398 การเมอืงของการคา้ระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PI398  Politics of International Trade 

ศึกษาบทบาทของการเมอืงท้ังในและระหว่างประเทศท่ีส่งผลตอ่นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และบทบาทของ
การคา้ระหวา่งประเทศท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจทางการเมือง โดยพิจารณาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเมือง
วา่ดว้ยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งร่วมถึงแนวคิดเรื่องการค้าเสรี การกีดกันทางการค้า ข้อตกลงเศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม
ทางการค้า เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างมิติด้านการเมืองกับเศรษฐกิจในความสัมพันธ์
ระหวา่งประเทศ 

 Examines the influence of domestic and international politics on international trade policy and the roles of 
international trade in political decision. The course explores economic and political economy theories related to 
international trade, including free trade, trade barriers, trade agreements, economic integrations, etc. The aim is to 
provide students with understanding on the interrelation of politics and economics in international relations. 

รร.399 การเมอืงของการเงินระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PI399   Politics of International Finance    

ศึกษาบทบาทของการเมืองท้ังในและระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อนโยบายการเงินระหว่างประเทศ และบทบาทของ
การเงินระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมือง โดยพิจารณาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
การเมืองว่าด้วยการเงนิระหว่างประเทศ นโยบายอัตราแลกเปล่ียน การลงทุนในต่างประเทศ การโจมตีค่าเงิน ปัญหาหน้ี
ระหวา่งประเทศ ระบอบของระบบการเงินโลก เป็นต้น ท้ังน้ี เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างมิติดา้นการเมือง
กับเศรษฐกจิในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ 

Examines roles of domestic and international politics in international monetary and financial policy and the 
influence of international monetary system and international finance on political decision. The course explored 
economic and political economy theories related to international monetary and international finance, exchange rate 
policy, international investment, speculative attack, external debt, international monetary regime, etc. The aim is to 
provide students with understanding on the interrelation of politics and economics in international relations. 

รร.443 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ     3 (3-0-6) 
PI443   Selected Topics in Public Policy     

สัมมนากรอบความคิด เทคนิค และการปฏิบัติของการบริหารรัฐกิจท้ังในฐานะแขนงทางวิชาการ โดยทบทวน
กรณศึีกษา สถานการณปั์จจุบัน ปัญหา และความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและตา่งประเทศ  

Discusses concepts, techniques, and practices of public administration as a field and as a mechanism of 
government to manage public sector. The class will examine case studies, current situations, emerging problems, 
and changes domestically and internationally. 
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รร.444 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารรัฐกจิ      3 (3-0-6) 
PI444    Selected Topics in Public Administration     

สัมมนาประเด็นและปัญหาในการบริหารรัฐกิจด้านต่าง ๆ โดยเน้นปัญหาการบริหารรัฐกจิของประเทศท่ีกําลัง
พัฒนา เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการองค์การ การคลังและการงบประมาณ ฯลฯ การศึกษาเฉพาะกรณี
เก่ียวกับปัญหาการบริหารรัฐกจิของไทยและเปรียบเทียบกับของตา่งประเทศ 

Discusses issues and problems of public administration. The course emphasizes on problems occurred in 
developing countries, such as human resource management, organizational management, fiscal and budgeting. It 
includes a study of Thailand’s public administration problems in comparison to other countries. 

รร.470 สัมมนา: ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI470  Seminar: International Relations Theories    

อภิปรายแนวความคิด แนวทางการศึกษา ทฤษฎี และแนวปฏิบัติทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย
นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายเพื่อเปรียบเทียบทฤษฎีท่ีสําคัญ เชน่ สภาพจริงนิยม เสรีนิยม สภาพจริงนิยมใหม่ เสรี
นยิมใหม่ มาร์กซสิต ์สํานักอังกฤษ สรรคส์รา้งนยิม ทฤษฎีวพิากษ์ หลังโครงสร้างนยิม และสตรีนยิม 

Discuss concepts, approaches, theories, and practices of international relations. The students are 
encouraged to discuss and be engaged in comparig the key IR theories, such as Realism, Liberalism, Neorealism, 
Neoliberalism, Marxism, the English School, Constructivism, Critical Theory, Poststructuralism, and Feminism. 

รร.480  สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI480  Seminar: Problems in International Politics and Economics 

สํารวจประเด็นปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหนึ่งจะศึกษา
เก่ียวกับระเบียบวิธีศึกษาและทฤษฎี เพื่อทําความเข้าใจความซับซ้อนของการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่วนท่ี
สองจะมุ่งทําความเข้าใจ ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนาการสําคัญของการเมืองและเศรฐกิจระหว่าง
ประเทศสมัยใหม ่ตลอดจนแนวทางการจัดการของรัฐตอ่ประเด็นเหลา่นั้น  

Explores the problems associated with international and economic relations. The first half of the course 
aims to provide students with the analytical and conceptual tools to better understand the complexities of 
international politics and economics. The second half is issue-based and will focus on major developments in 
contemporary international and economic relations and how states manage these issues. 

รร.481  สัมมนา: โลกาภิวัตน ์การรวมกลุม่ทางภูมิภาคและรัฐ    3 (3-0-6) 
PI481 Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 

สํารวจกระแสโลกาภิวัตน์ ความสัมพันธ์  ความร่วมมือระดับภูมิภาค และบทบาทของรัฐ ศึกษากระแสภูมิภาค
นิยมและแนวคิดครอบโลกต่อการเมืองระหว่างประเทศ ความขัดแย้ง ความร่วมมือ และการกําหนดนโยบายของรัฐและ
สถาบันระหว่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์จะเป็นในลักษณะเชิงเปรียบเทียบความร่วมมือในภูมิภาคอื่น ๆ กับความ
รว่มมือลักษณะตา่ง ๆ 
 Explores the phenomenon of globalization, regional grouping, and the state. The course focuses on the 
impact of the emerging the “regionalism” and the “globalism” on international politics, conflicts, cooperations, as well 
as, policy making of states and international institutions. The analysis includes a comparative view of regional 
groupings and corporations in different geographical areas.  
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รร.482 สัมมนาความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งระหวา่งประเทศ   3 (3-0-6) 
PI482    Seminar: International Conflict and Resolutions   

ศึกษาความขัดแย้ง สงครามและสันติภาพ เนื้อหาครอบคลุมการป้องกันและการแก้ไขความขัดแย้ง ตลอดจน
การสร้างและรักษาสันตภิาพ วิชาศึกษาวิวัฒนาการของระเบียบวธิีคิดทฤษฎี การนําหลักการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วเิคราะห์ถงึสภาพ และรูปแบบของความขัดแย้งและสงครามในปัจจุบัน 

Studies international conflict, war and peace. The course covers the evolution of theories and practices 
conducive to the analysis of the natures and patterns of the conflict and war in the present. Conflict prevention and 
resolution, peacekeeping, peacemaking and peacebuilding will also be considered. Several concepts and theories will 
be used as a framework of analysis of post and current conflicts in the world. 

รร.483 สัมมนาทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไมใ่ช่แบบตะวันตก     3 (3-0-6) 
PI483 Seminar: Non Western Centric Theories and Practices 

แม้ว่าวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR) จะมีจุดกําเนิดขึ้นในโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนา
อย่างรวดเร็วของประเทศในโลกตะวันออกในเวทีระหว่างประเทศก่อให้เกิดคําถามว่าทฤษฎีความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ
ในปัจจุบันยังคงสามารถอธิบายพัฒนาการเหล่านี้ได้อยู่หรือไม่ วิชานี้แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน สว่นแรกพิจารณาการ
เติบโตของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเวทีระหว่างประเทศ จากนั้นจึงสํารวจสถานะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในปัจจุบันและการถกเถียงในเชงิทฤษฎีในภาพกว้าง และพัฒนาการทางวชิาการท่ีอยู่นอกเหนือจากโลกตะวันตก 
เพื่ออธิปรายและวจิารณาชอ่งวา่งระหวา่งการปฏิบัตแิละภาคทฤษฎ ี

Though International Relations (IR) scholarship is predominately produced in the west, the rapid rise of these 
countries on the international stage begs the question whether existing IR theories are well-suited to capture these 
developments. This course is divided into two parts. It first seeks to examine the emerging states on the international 
stage. It then explores the current state of IR scholarship and the theoretical debates in general as well as the 
developments in non-western academic contexts in order to discuss and analyse the gap between practice and the 
theory. 

รร.484 สัมมนา: ระบอบ สถาบัน และการอภิบาลระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI484    Seminar: International Regimes, Institutions, and Governance 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบอบ สถาบัน และการอภิบาลระหว่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ 
ลักษณะ องค์ประกอบ ตลอดจนปัญหาท่ีเกี่ยวกับระบอบระหว่างประเทศต่าง ๆ วิชาคลอบคุลมการศึกษาในประเด็น
ตัวอย่างของระบอบระหว่างประเทศร่วมสมัยต่าง ๆ อาทิ การค้าระหว่างประเทศ การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม การรักษา
สันตภิาพและความม่ันคง และการบรหิารจดัการสทิธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

Studies concepts and theories on international regimes, institutions, and governance in order to analyze 
developments, features, elements and related problems of international regimes. The course studies international 
regimes in many sample areas, such as international trade, environmental control, maintenance of peace and 
security and management of international human rights.  

 
 



 44

รร.485 การศึกษาเฉพาะประเด็นทางรัฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
PI485   Selected Topics in Political Science     

สํารวจปัญหาและความท้าทายเกี่ยวกับการเมือง ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีแนวศึกษาท่ีสําคัญ เช่น รัฐ ชาตินิยม 
ประชาธิปไตย และความชอบธรรม เป็นตน้  รวมท้ังพจิารณาความซับซอ้นของการเมอืงในพื้นท่ีตา่ง ๆ ผา่นกรณศึีกษา 

Examines problems and challenges associated with politics. The course introduces students to political 
concepts such as state, nationalism, democracy, and legitimacy. The second half of the course will highlight the 
complexities on a case study basis. 

รร.486 ภูมิภาคนยิมเปรียบเทียบ     3 (3-0-6) 
PI486   Comparative Regionalism     

สํารวจบริบททางประวัติศาสตร์ การออกแบบสถาบัน พัฒนาการ และการประเมินการรวมกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาค ความหลากหลายของสถาบันต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค ท้ังในเอเชีย ยุโรป แอฟริกา 
ตะวันออกกลาง และอื่น ๆ ในโลกตะวันตก โดยศึกษาทฤษฎี มุมมองของการรวมกลุ่มนั้น รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุและ
เส้นทางการรวมกลุ่มในแต่ละภูมิภาคว่าแตกต่างกันอย่างไร บริบทเหล่านี้จะถูกนํามาอภิปรายและศึกษาเปรียบเทียบใน
คาบเรยีน 

Surveys diversity of regional institutions in Asia, Europe, Africa, the Middle East, and the Western 
hemisphere.The course explores theoretical perspectives of regionalism, and analyzes different paths and 
experiences of regional integration. Historical context, design, development, and assessment of regionalism will be 
examined in a comparative perspective. 

รร.487 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศของอํานาจใหม่     3 (3-0-6) 
PI487   The International Relations of Rising Powers    

ศึกษานโยบายต่างประเทศและบทบาทของประเทศท่ีก้าวเข้าสู่การเป็น “อํานาจใหม่” ท้ัง 5 ได้แก่ บราซิล 
รัสเซยี อินเดยี จนี และแอฟริกาใต ้โดยพจิารณาถึงการเปล่ียนแปลงทางอํานาจและความม่ังคั่งของประเทศเหลา่นี้ รวมถึง
ประเมินสถานะความร่วมมือ/ความขัดแย้งท่ีเปลี่ยนไประหว่าง “อํานาจใหม่” และ “มหาอํานาจ แห่งศตวรรษท่ี 21”
นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงปัจจัยภายในท่ีส่งผลให้ประเทศท้ัง 5 กา้วสูก่ารเป็น “อํานาจใหม”่ 

Explores foreign policies and international roles of five major rising powers, namely, Brazil, Russia, India, 
China and South Africa. It examines a shift in power and wealth of these counties and assesses their changing 
positions in the configuration of cooperation and competition among the Great Powers in the 21st Century. This course 
also examines domestic factors that constitute their rise. 

รร.488 ทฤษฎคีลาสสิกในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PI488   Classical Theories of International Relations    

นําเสนอความเข้าใจขั้นสูงในประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุค “คลาสสิก” 
ของระบบรัฐ-ชาติยุโรป หัวข้อในการศึกษาท่ีสําคัญรวมถึง ทฤษฎีของรัฐและการพัฒนาของแนวคิดอธิปไตย แนวคิด
ชาตนิิยมและการปกครองตนเอง สถาบันระหวา่งประเทศ (รวมถงึ กฎหมายระหวา่งประเทศ องค์การระหว่างประเทศ การ
ดุลอํานาจ และการทูต) การสงครามและการใช้กําลัง การล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายของสังคมระหว่างประเทศ การ
ปฏิวัติและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงทฤษฏีก้าวหน้าและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงของ
ประวัติศาสตร์ 
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Provides an advanced understanding of the history of political thoughts on International Relations in the 
period of the classical European state system.Topics will include: theories of the state and the development of the 
concept of sovereignty; nationalism and national self-determination; international institutions (including international 
law, international organization, the balance of power, and diplomacy); war and the use of force (including the 
evolution of strategic thought, doctrines of intervention); imperialism and the expansion of international society; 
revolutions and its impact on international relations; theories of progress and of historical change.  

รร.489 ญาณวทิยากับการเมอืงโลก       3 (3-0-6) 
PI489   Epistemology and Global Politics 

การเมืองโลกน้ันเต็มไปด้วยความซับซ้อน ความซับซ้อนดังกล่าวทําให้ความสามารถท่ีจะจับประเด็นและอ่าน
ปรากฏการณ์ทางการเมืองโลกนั้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแนวคิด กรอบทฤษฎี และญาณวิทยาท่ีใช้ในการอ่าน
ปรากฏการณเ์หล่าน้ัน โดยการเรียนการสอนในวิชานี้ได้ให้ความสําคัญกับญาณวิทยาเป็นหลัก ญาณวิทยาเป็นแขนงหนึ่ง
ของปรัชญา โดยคําถามพื้นฐานท่ีใช้ในการศึกษาญาณวิทยาคือ “เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรารู้ในสิ่งท่ีเรา(รับ)รู้?” 
การศึกษาในวิชานี้จะพิจารณาถึงญาณวิทยาท่ีมีส่วนสําคัญในการสร้างความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ อัน
ได้แก่ ประจักษ์นิยม/ปฏิฐานนิยม (empiricism/positivism) ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ศาสตร์แห่งการตีความ 
(hermeneutics) โครงสร้างนิยม (structuralism) และหลังโครงสร้างนิยม (poststructuralsim) เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามี
ความเขา้ใจเนื้อหาอย่างแท้จรงิ ท้ังทางทฤษฎแีละการนําไปใชซ่ึ้งจะรวมอยู่ในการสอนในชั้นเรียน ท้ังนี้ นักศึกษาสามารถใช้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวบท ดนตรี ฯลฯ เพื่อแสดงตัวอย่างการนําความรู้ทางทฤษฎมีาอธิบายปรากฏการณเ์หลา่นัน้ 

Global politics is greatly complicated. The extent to which one can grasp such complication depends upon 
one’s ability to read those globally political phenomena. One’s ability, in turn, depends upon’s one’s conceptual, 
theoretical, or epistemological strategies used in reading those phenomena. Epistemology in this course’s focus. It is 
a branch of philosophy and its basic question is: How do we know that which we claim to know? The course 
explores five sets of epistemologies popularly employed in constructing knowledge in social sciences or humanities. 
They are empiricism/positivism, phenomenology, hermeneutics, structuralism, and poststructuralsim. In order to 
ensure students’ ability to adequately comprehend the course’s content, both theoretical lecture and application 
exercise are the pedagogical modes. In the process, students are encouraged to use all kinds of media – image (still 
or moving), text, and music etc. – as case studies for their applications. 

รร.490 เศรษฐศาสตรก์ารเมืองของการพัฒนา      3 (3-0-6) 
PI490   Political Economy of Development    

สํารวจหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งรวมถึงเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงเส้น
แบ่งความยากจนในรูปแบบ ศึกษาตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมพร้อมกรอบความคิดในการวิเคราะห์ของการค้าและการเงิน
ระหวา่งประเทศ เศรษฐกจิการเมือง และการรวมกลุม่ทางภูมิภาค  

Investigates issues related to development, including the transition of economic growth and the change of 
poverty lines in terms of policies. Empirical examples are drawn from the analytical framework of international trade 
and finance, political economy, and regional integration.   
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รร.494 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI494    Selected Topics in International Political Economy   

ศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ รวมท้ังพิจารณากรณีศึกษาเพื่อทําความเข้าใจกับความซับซ้อนของการเมืองและ
เศรษฐกิจของโลก  

Examines selected problems associated with international economic relations. The course introduces 
students to concepts and theories in international political economy. Case studies will also be used to highlight 
complex issues in global politics and economy. 

รร.495 ประเด็นโตแ้ย้งร่วมสมัยในเศรษฐกจิการเมืองระหวา่งประเทศ    3 (3-0-6) 
PI495  Contemporary Debates and Issues in International Political Economy 

นําเสนอขอ้มูลเชิงลกึเกี่ยวกับประเด็นและขอ้โต้แย้งท่ีหลากหลายด้านเศรษฐกิจการเมอืงระหว่างประเทศ วิชามุ่ง
ทําความเขา้ใจในประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจในระดับโลกท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัต ิเช่น สาเหตุและผลกระทบของวิกฤต
เศรษฐกิจและการเงิน ความยากจนและความไมเ่ท่าเทียม ตลอดจนพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เป็น
ตน้ 

Provides insights to a wide-range of debates and issues in international political economy. The course 
focuses on how to make sense, both theoretically and practically, of the burning global issues, such as causes and 
effects of global financial and economic crises, poverty and inequality, and economic development in developing 
countries. 

รร.574 ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง การบริหารรัฐกจิ และการระหวา่งประเทศ    1 (0-3-0) 
PI574 Internship in Politics, Public Administration and International Relations 
วชิาบังคับกอ่น: นักศึกษาช้ันปี 3 ขึ้นไป โดยไดร้ับอนุมัติจากผูส้อน 

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกงานในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากองค์กรหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง การบริหารรัฐกิจ และ/หรือ การระหว่างประเทศ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  

Supports and encourages a summer internship for students to learn and to be equipped with first-hand 
experience with an organization which relates to the field of politics, public administration and/or international affairs. 
The course is designed to prepare the students for their future career.  
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4) วชิาบังคับนอกคณะ ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

ศ.213 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเบ้ืองต้น       3 (3-0-6) 
EE 213 Introductory Microeconomics       

แนวคดิและการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา 
อุปสงคแ์ละอุปทานของสนิคา้ ทฤษฎีเบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกําหนด
ราคาสินค้าในตลาดท่ีมีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
การผลิตในตลาดแขง่ขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบ้ืองต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความลม้เหลวของตลาด 

Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price 
mechanism, demand and supply of goods and services, basic theory on consumer behavior, production and costs, 
and price determination in perfectly and imperfectly competitive markets. Comparison the market performances in 
resource allocation, basic theories of factor markets and market failures. 

ศ.214 เศรษฐศาสตรม์หภาคเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
EE 214 Introductory Macroeconomics  

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์  เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคํานวณ
รายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการ
ว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกําหนดอัตราแลกเปล่ียน รวมถึงการนําดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจมหภาคไป
ใช้ในการวเิคราะห์สถานการณท์างเศรษฐกจิ 

Concepts and application of economic theories regarding macroeconomic indicators, goals and problems in 
macroeconomic context, determination of national income, money market, demand for and supply of money, 
macroeconomic problems including unemployment, inflation and deflation, fiscal and monetary policies used for 
economic stabilization, balance of payments, foreign exchange market and exchange rate determination, the 
application of economic indicators to analyze the economic situations  
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับที ่
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปพี.ศ. 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ม.ล. พนิิตพันธุ ์บรพิัตร Ph.D 
M.A. 
ร.บ. 

Politcal Science  
Southeast Asian Studies 
การเมอืงการปกครอง 

Northern Illinois University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2547 
2545 

2.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ Ph.D 
 

M.Phil. 
ร.บ. 
ศ.บ. 
ศศ.บ 

Politics and International 
Studies  
Politics  
การเมืองการปกครอง  
เศรษฐศาสตร์  
รัฐศาสตร์ 

University of Cambridge, UK 
 
University of Cambridge, UK 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556 
 

2552 
2551 
2551 
2551 

3.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จิตติภัทร  พูนขํา 
 

M.A. 
ร.บ. 

International Relations 
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 

University of Oxford, UK. 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2554 
2551 

4.  อาจารย์ Iain F. Cowie M.A. 
Dipl. LPC 
LL.B. 

International Relations  
Law 
Law 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
University of West England 
University of Birmingham 

2554 
2547 
2539 

5.  อาจารย์ 
ดร. 

Charles E. M. Thame Ph.D 
Msc. Econ 
Msc. Econ 
B.A. 

International Politics  
Security Studies  
International Relations  
Politics and Philosophy  

Aberystwyth University, UK 
Aberystwyth University, UK 
Aberystwyth University, UK 
Cardiff University, UK 

2555 
2551 
2550 
2549 

 ลําดับที่ 1 - 5 เป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจําที่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วชิาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

จุลชพี ชนิวรรโณ Ph.D. 
M.A. 
M.A. 
B.A. 

Political science 
East Asian Studies 
Political science 
Political Science and International 
Relations 

Stanford University U.S.A. 
Stanford University U.S.A. 
Stanford University U.S.A. 
Swarthmore College U.S.A. 

2523 
2517 
2518 
2515 

2.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

 

จรัญ  มะลูลมี 
 
 

Ph.D.  
M. Phil. 
M.A. 
B.A. 

West Asian Studies  
West Asian Studies  
Political Science  
Political Science 

Aligarh Muslim University, India 
Aligarh Muslim University, India 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2531 
2529 
2523 
2521 

3.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

สุรชัย ศิรไิกร 
 

Ph.D. 
 

 M.A. 
ร.บ. 

International Relations 
 
Comparative Politics 
การเมืองการปกครอง 

State University of New York  
at Binghamton, U.S.A. 
Western Michigan University, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2515 
 

2515 
2513 

4.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

ชัยวัฒน ์สถาอานันท์ 
 

Ph.D. 
ร.บ. 

Political Science 
การเมืองการปกครอง 

University of Hawaii at Manoa, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2524 
2518 

5.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

อัมพร ธํารงรักษณ ์ Ph.D. 
 

M.P.A. 
ร.บ. 

Public Administrations/ Public Affairs 
 
Public Administration 
บรหิารรัฐกิจ 

Virginia Polytechnic and state university, 
U.S.A. 
Georgia State University, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2536 
 

2530 
2527 
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ลําดับที่ เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป ีพ.ศ. 

6.  ศาสตราจารย์ 
ดร. 

ประภัสสร ์เทพชาตรี 
 

Ph.D 
M.A. 
ร.บ. 

Political Science (International Relations) 
Political Science (International Relations) 
การระหวา่งประเทศ  

University of Georgia, U.S.A. 
Ohio University, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2528 
2523 
2520 

7.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 
 
 

กิตต ิ  ประเสรฐิสุข Ph.D.  
 

M.A. 
M.A. 
ศศ.บ. 

Asian Studies  (East and Southeast 
Asia) 
Asian Studies  
Japanese Language and  Literature 
ภาษาญี่ปุ่น 

University of  California, Berkeley, U.S.A.  
 
University of  California, Berkeley, U.S.A.  
Keio University,  Japan  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2544 
 

2541 
2537 
2533 

8.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ศิรพิร วัชชวัลคุ 
 

Ph.D. 
 LL.M. 
ร.บ. 

Political Science (International Relations) 
Political Science (International Relations) 
การระหวา่งประเทศ 

Nagoya University ,Japan 
Nagoya University ,Japan 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2535 
2532 
2528 

9.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ชลิดาภรณ ์ส่งสัมพันธ์ Ph.D. 
M.A. 
ร.บ. 

Political science 
Political science 
การเมืองการปกครอง 

The Claremont Graduate School, U.S.A. 
The Claremont Graduate School, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2534 
 2532 
2526 

10.  รอง
ศาสตราจารย์ 

 

ธเนศ วงศยานนาวา 
 

M.Phil 
M.S 
ร.บ. 

Social & Political  Theory  
Sociology 
สังคมวทิยา มานุษยวทิยา 

Cambridge University England 
University of Wisconsin Madison, U.S.A.  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2532 
2526 
2522 

11.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 
 

Ph.D. 
 M.S. 
ร.บ. 

สาขารัฐศาสตร ์ 
Local Government 
การเมืองการปกครอง 
 
 

Kobe University, Japan 
The University of Birmingham, UK  
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
2541 
2539 
 



มคอ.� 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

12.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

โสภารัตน ์จารุสมบัติ 
 
 

Ph.D. 
 
วท.ม. 
ร.บ. 

Urban Environmental Engineering and 
Management 
เทคโนโลยกีารบริหารสิ่งแวดลอ้ม 
บรหิารรัฐกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี (AIT) 
 
มหาวทิยาลัยมหดิล 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
 
2532 
2527 

13  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์ Ph.D 
M.A. 
B.A. 

Economics and Political Science 
Economics 
Business Economics 

Claremont Graduate University, U.S.A. 
Claremont Graduate University, U.S.A. 
Pitzer College (Claremont College) 

2550 
2544 
2542 

14.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ม.ล. พนิิตพันธุ ์บรพิัตร Ph.D 
M.A. 
ร.บ. 

Politcal Science  
Southeast Asian Studies 
การเมืองการปกครอง 

Northern Illinois University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2547 
2545 

15.  ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ภูร ิฟูวงศ์เจริญ Ph.D 
M.Phil. 
ร.บ. 
ศ.บ. 
ศศ.บ 

Politics and International Studies  
Politics  
การเมืองการปกครอง  
เศรษฐศาสตร ์ 
รัฐศาสตร์ 

University of Cambridge, UK 
University of Cambridge, UK 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2556 
2552 
2551 
2551 
2551 

16.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

จิตตภิัทร  พูนขํา 
 

M.A. 
ร.บ. 

International Relations 
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 

University of Oxford, UK. 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2554 
2551 

17.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

จันจิรา สมบัตพิูนศริิ 
 

Ph.D. 
M.A.  
ร.บ. 

Public and International Relations 
International Studies 
การระหวา่งประเทศ 

La Trobe University, Australia 
University of Queensland, Australia 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2555 
2551 
2547 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

18.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

เดชา  ตั้งสฟีา้ 
 
 

Ph.D 
M.A. 
ร.บ. 

Political Science 
Philosophy 
การเมืองการปกครอง 

University of Hawaii at Manoa, USA 
University of Hawaii at Manoa, USA 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2546 
2538 
2533 

19.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ประจักษ์ กอ้งกรีติ Ph.D 
M.A. 
ศ.ม. 
ร.บ. 

Political and Social Change 
Political Science 
ประวัติศาสตร์ 
การเมืองการปกครอง 

Australian National University 
University of Wisconsin Madison, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2551 
2545 
2541 

20.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

วรรณภา ติระสังขะ Ph.D 
M.A. 
น.บ. 

กฏหมายมหาชน 
Public Law and Environmental Law 
กฎหมาย 

University of Nantes, France 
University of Nantes, France 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 
2546 
2542 

19.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

อรรถสิทธิ์ พานแกว้ Ph.D 
M.A. 
ร.บ. 
ศ.บ. 

Political Science 
Public Administration 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

Georgia State University 
Georgia State University 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

2553 
2547 
2543 
2540 

20.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ทวดิา  กมลเวชช 
 

Ph.D. 
ร.ม. 
ร.บ. 

Public Administration and Policy 
บรหิารรัฐกิจ 
บรหิารรัฐกิจ 

University of Pittsburgh, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2549 
2539 
2536 

21.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

วสันต ์เหลอืงประภัสร ์ 
 

Ph.D. 
ร.ม.  
ร.บ. 

Political science  
บรหิารรัฐกิจ 
บรหิารรัฐกิจ 
 
 

Kobe University, Japan 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2551 
2543 
2538 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

22.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

สุนดิา อรุณพพิัฒน ์
 

Ph.D 
MSc. 
 

MPhil. 
M.A. 
ร.บ. 

International Public Policy 
Politics of the World Economy 
 
Development Studies 
เศรษฐศาสตรแ์รงงาน 
รัฐศาสตร์ 

University of Tsububa, Japan 
London School of Economics and Political 
Science, UK 
University of Cambridge, UK 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2555 
2549 
 

2548 
2545 
2544 

 

23.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ศิกานต ์อิสสระชัยยศ Ph.D 
M.P.A. 
ร.บ. 

Public Administration 
Public Affairs 
บรหิารรัฐกิจ 

University of Nebraska at Omaha, U.S.A. 
Indiana University, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2555 
2550 
2545 

24.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

สุนสิา ชอ่แกว้ Ph.D 
M.P.A. 
B.A. 

Development Administration 
Public Administration 
รัฐศาสตร์ 

NIDA 
NIDA 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2556 
2550 
2548 

25.  อาจารย์ 
ดร. 

ประพมิพ์ฝัน เชยีงกูล Ph.D 
M.A. 
B.Sc. 

Politics and International Studies 
Political Economy 
Economics 
 

University of Warwick, UK 
University of Sydney, Australia 
National University of Singapore, 
Singapore 
 

2558 
2553 
2551 

26.  อาจารย์ ปองขวัญ สวัสดภิักดิ์ M.A. 
 

ร.บ. 

International Relations and International 
Economics 
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 

John Hopkins University, U.S.A. 
 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2557 
 

2554 
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ลําดับที่ 
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

27.  อาจารย์ สิเรมอร  อัศวพรหม
ธาดา 

M.A. 
ร.บ. 

Latin American Studies 
รัฐศาสตร์ 

Georgetown University, U.S.A. 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2554 
2550 

28.  อาจารย์ วโิรจน ์อาล ี
 

M.A. 
 
ร.บ. 

Economic and Social Studies 
(Government-Political Science.) 
การเมืองการปกครอง 

The University of Manchester, UK 
 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2544 
 
2542 

29.  อาจารย์ ดุลยภาพ จาตุรงคกุล M.Sc. 
 

B.A. 

Political Theory 
 
Philosophy, Politics and Economics 

London School of Economicss and Political 
Science, UK 
University of York, UK,  

2558 
 

2557 
30.  อาจารย์ 

ดร. 
Charles E. M. Thame Ph.D 

Msc. Econ 
Msc. Econ 
B.A. 

International Politics  
Security Studies  
International Relations  
Politics and Philosophy  

Aberystwyth University, UK 
Aberystwyth University, UK 
Aberystwyth University, UK 
Cardiff University, UK 

2555 
2551 
2550 
2549 

31.  อาจารย์ 
ดร. 

Takashi Tsukamoto Ph.D 
M.A. 
B.A. 

International, Political and Strategic Studies 
Pacific-Asian Studies 
Politics 

The Australian National University 
University of London 
University of London 

2554 
2542 
2541 

32.  อาจารย์ 
ดร. 

Kevin R. Downey Ph.D 
M.A. 
M.A. 
B.A. 

History  
History  
South Asian Studies  
Philosophy/Religion  

University of Wisconsin, Madison, U.S.A 
University of Wisconsin, Madison, U.S.A. 
University of Chicago 
North Carolina State University 

2552 
2544 
2536 
2533 

33.  อาจารย์ Iain F. Cowie M.A. 
Dipl. LPC 
LL.B. 

International Relations  
Law 
Law 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
University of West England 
University of Birmingham 

2554 
2547 
2539 
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3.2.2 อาจารย์พเิศษและผู้ทรงคุณวุฒทิี่ร่วมสอนในหลักสูตร 

ลําดับที ่
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศกึษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

1.  รอง
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

สุพิณ เกชาคุปต์ Ph.D. 
M.A. 
M.A. 
B.A. 

Government 
Political Science 
International Relations 
นติศิาสตร์ 

Claremont Graduate School 
University of Southern California 
University of Southern California 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2524 
2521 
2519 

2.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

พษิณุ สุนทรารักษ์ Ph.D. 
M.A. 
M.A. 
B.A. 
B.A. 

Political Science 
Political Science 
Ibero American Studies 
Political Science 
History 

Univesity of Wisconsin-Madison 
Univesity of Wisconsin-Madison 
Univesity of Wisconsin-Madison 
University of Kansas, U.S.A. 

 

3.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

วบิูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Government Claremont Graduate School  

4.  ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

วจิิตรบุษบา มารมย์ Ph.D. 
MSc. 
 

B.A. 

Development Planning Unit 
Politics (Gender and International 
Relations) 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

University College London 
University of Bristol 
 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2552 
2550 
 

2543 

5.  อาจารย์ 
ดร. 

ธร ปีติดล Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Social Policy 
Development Studies 
Economics (Public Finance and 
Econometrics) 

University of Oxford, UK 
University of Oxford, UK 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2551 
2547 
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ลําดับที ่
เลขประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน่งทางวชิาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา 
สําเร็จการศกึษาจาก 
สถาบัน ป ีพ.ศ. 

6.  ดร. อณัส อมาตยกุล Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

ภาษาและวรรณคดอีาหรับ 
ภาษาและวรรณคดอีาหรับ 
อสิลามศาสตร ์(กฎหมายอสิลามและภาษา
อาหรับ) 

Aligarh Muslim University, India 
Aligarh Muslim University, India 
Nadwa College, Lucknow, India 

2537 
2525 
2521 

7.  ดร. Brian Kenedy Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Economics 
 
International Relations 

Geroge Mason University, USA 
 
University of Wyoming 

2552 
 

2541 

8.  ดร. Lasse Schuldt Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Law 
Law 
Law 

Humboldt University, Germany 
University Paris I Pantheon-Sorbonne 
Humboldt University, Germany 

 

9.  ดร. Monti Datta Ph.D. 
M.A. 
B.A. 

Political Science 
Public Policy 
English Literature 

University of California at Davis 
Georgetown University 
UC Bekerley 

 

10.   Richard Levithal J.D. 
 

B.A. 

Law 
 
Asian Studies/Advertising 

Richardson School of Law at the 
University of Hawaii, USA 
University of Texas, USA 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏบัิติ) 
 โครงการฝึกภาคปฏบัิต ิเป็นโครงการฝึกภาคปฏบัิติตามสาขาที่นักศกึษาสนใจ ภายใต้การแนะนําและกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่นิเทศและผู้ดูแลในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณใ์หก้ับนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใ์ชกั้บการประกอบอาชพีในอนาคต  

4.1 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1. สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรม 
สามารถปรับตัวเข้ากับองคก์รได้ มคีวามคิดรเิริ่มและสรา้งสรรค์  
  2. มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้
ทฤษฎมีากข้ึน มีความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง  
  3. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
รวมท้ังสามารถคิด วเิคราะหเ์พื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการทํางาน 
  4. มมีนุษยสัมพันธแ์ละสามารถทํางานรว่มกับผูอ้ื่นได้ด ี 

 4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคฤดูรอ้นของปีการศกึษาที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเวลาการออกฝึกภาคปฏิบัติเท่ากับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของภาคฤดูร้อน โดย

กําหนดชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และ มีการประเมินผลจากอาจารย์นิเทศการฝึกงานและตัวแทนหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบนักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานและนําเสนอผลการฝึกงานต่อคณาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อ
ประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละประสบการณจ์ากนักศึกษา  

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวจัิย  
5.1 คําอธบิายโดยย่อ 

  -  

 5.2 มาตรฐานการเรยีนรู ้
 - 

 5.3 ช่วงเวลา 
  - 

 5.4 จํานวนหน่วยกติ 
  

 5.5 การเตรยีมพร้อม 
 - 

 5.6 กระบวนการประเมนิผล 
 -  
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ สอดแทรกเรื่องการ แต่งกาย  
การเขา้สังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี และการวางตัวในการทํางาน ในกจิกรรมปัจฉมินิเทศ
ก่อนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรมในสาขาวิชาท่ีตนทํางาน สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอในการ
เรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 

ด้านภาวะผูนํ้า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง  
 
 
 

กําหนดให้มีรายวชิาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม โดยให้
ผลัดกันเป็นหัวหน้า เพ่ือฝกึฝนการเป็นผูนํ้าและการแกไ้ข
ปัญหา  มีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน มีกติกาท่ีจะสร้าง
วินัยในตนเอง  เช่น การเขา้ช้ันเรียนตรงเวลา เขา้เรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าแสดง
ความคิดเห็น 

ด้านความรู้และปัญญา สามารถแสวงหาความรู้
ทางด้านรัฐศาสตรแ์ละสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องด้วย
ตนเองได้ 

กําหนดให้มีรายวชิาท่ีนักศึกษาต้องค้นควา้ วเิคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ และนําเสนอเพ่ืออภิปรายในช้ันเรียน 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหลักสูตรวชิาศึกษาทั่วไป  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
    (2) มีความเป็นธรรม 
    (3) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
    (4) มีวินัย 
    (5) มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
    (6) มีจติอาสา 

 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     (1) เรียนจากบทบาทสมมติและกรณีตัวอย่างท่ีครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรมจรยิธรรม 
    (2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 
    (3) มอบหมายงานการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
    (4) มอบหมายงานการศึกษาคน้ควา้เป็นกลุ่ม 
    (5) กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และให้ความเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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    (6) การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (7) จัดกจิกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
    (8) การเรยีนรู้จากสถานการณจ์ริง 
    (9) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
    (10) จัดกจิกรรมส่งเสริมในเรื่องความรับผดิชอบท้ังในชั้นเรียน และนอกช้ันเรียน 
    (11)  แฟ้มสะสมงาน 
    (12)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพต่างๆ 
    (13) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจติอาสา 
    (14) กําหนดช่ัวโมงกจิกรรมพัฒนาจติอาสา 

 1.3   กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         (1)  การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ 
      - กอ่นเรียน 
      - ระหวา่งเรียน 
      - หลังการเรียน/กจิกรรม 
     (2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
      (3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
     (4) นักศึกษาทําบันทึกประสบการณ์จากการเรยีนในชัน้เรียน และประสบการณ์จากสังคม 
     (5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
      (6) ประเมินจากภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
      (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามกําหนด 
      (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ช้ันเรียนและการส่งงานตามกําหนดระยะเวลา  
      (9) ประเมินโดยใช้การสังเกต 
      (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง 

2 ความรู้ 
 2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มีความรูอ้ย่างกวา้งขวางในหลักการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    (2)  สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
    (3)  สามารถนําความรู ้หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
    (4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้ 
    (2)  การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพันธ์กัน 
    (3)  การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา 
    (4)  การทําแผนท่ีความคดิ 
    (5)  ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธแีก้ปัญหา 
    (6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
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    (7) การทํารายงาน/โครงงาน 
    (8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการนําไปประยุกต์ใช้ 
    (9) การศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่างๆ 

 2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1)  การทํารายงานและการนําเสนองาน 
    (2)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยการสอบ 
    (3)  การทํารายงาน/การค้นคว้า 
    (4)  การส่งงานและการนําเสนองาน 
    (5)  การนําเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
    (6)  แบบฝกึหัด 
    (7)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยการสอบ การทํารายงาน 
    (8)  ประเมินโดยการสอบ /แนวความคดิ และความเขา้ใจ 
     

3 ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
    (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม 
    (3) มีความคดิริเร่ิมอย่างสรา้งสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
    (4) มีความใฝรู่ ้ติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)  การสอนท่ีเน้นผูเ้รยีน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
    (2)  กระตุ้นให้ผูเ้รียนสรุปความรู้จากความคดิท่ีได้เรียน 
    (3)  การระดมสมอง 
    (4)  การแสดงบทบาทสมมติ 
    (5)  จัดกจิกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝกึวิเคราะห์ 
    (6)  ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอย่างน้อย 1 กจิกรรม/วิชา 
    (7)  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
    (8)  กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning) 

(9)  ลงมอืปฏิบัติในการแกปั้ญหาด้วยการให้ทําโครงงาน (project-based learning) 
(10) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสรา้งสรรค์ 
(11) บรรยาย/อภิปราย 
(12) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทัศนะความคดิเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รยีน และสังคม 
(13) การเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคดิเห็น 
(14) การมอบหมายงาน 
(15) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1)  การประเมินการคดิวิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
    (2)  การจัดระบบความคดิ 
    (3)  การประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงงาน 
    (4)  การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
    (5)  โครงงาน/ผลงาน 
    (6)  การทดสอบ/การสอบเก่ียวกับระบบความคดิ ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
    (7)  การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
    (8)  การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ 
     - กอ่นเรียน 
     - ระหวา่งเรียน 
     - หลังการเรียน/กจิกรรม 
    (9)  การประเมินจากรายงาน 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
    (2) มีความเป็นผู้นําและกล้าทํา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
    (3) มีความรับผดิชอบในงาน ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
    (4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
    (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 

 4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    (1) การมอบหมายงานให้ทํางาน/โครงงานกลุ่ม 
    (2)  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ปัญหาต่างๆ 
    (3)  การจดักจิกรรมเสริมหลักสูตรในเร่ืองภาวะผูนํ้า 
    (4)  การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
    (5)  ให้ความรูเ้กี่ยวกับการพึ่งตนเอง 
    (6)  การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
    (7)  การเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเห็น 
    (8)  การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
    (9)  การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รยีน 
    (10) สอนและฝกึปฎิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลักความเสมอ
ภาค การเคารพกติกา 
 
 



 62

 4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
    (1)  ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
    (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูนํ้า และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูนํ้า และผู้
ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    (3) นักศึกษาประเมินตนเอง 
    (4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
    (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเรื่องการใช้สิทธเิสรีภาพ 
    (6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5 ทักษะในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
    (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
    (3) มีทักษะในการคิดคํานวณ 
    (4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล 

 5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  บรรยาย /อภิปราย 
    (2) การจัดประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากสถานการณจ์ริง 
    (3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    (4) การนําเสนอ/รายงานหน้าช้ัน เรียน 
    (5) การนําเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีหลากหลาย 
    (6) การฝกึฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดคํานวณ จากการยกตัวอย่าง 
    (7) การกําหนดสถานการณ์จําลองในการทําโครงการ 
    (8) การใช้กรณศึีกษาเชิงคณติศาสตร์ สถติิ เก็บรวบรวมข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล 
    (9) การทําวิจัย 

 5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1)  การประเมินผลงาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย 

(2)  การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน 
(3)  การนําเสนองาน /ทักษะความเขา้ใจ 
(4)  การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการสอบ 
(5)  การทํารายงาน/โครงงาน  
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2. หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบร่ืน และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักวชิาการ นักบริหาร นักการทูตและนักการเมือง  
 2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ 
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและในหน้าท่ีการงาน 
5) มีความสามารถในการนําความรู้ไปประยุกต์และวิเคราะห์เพ่ือจัดการกับปัญหาด้านจริยธรรมในการฏิบัติงาน

ในองคก์รและต่อประโยชน์ส่วนรวม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                      หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มีวิชาท่ี
เกี่ยวกับ จริยธรรม และวัฒนธรรมในองคก์ร  เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวนัิย  โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าช้ันเรียนให้ตรงต่อ
เวลา ตลอดจนการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยการร่วมทํางานกลุ่ม 
ฝึกให้รู้จักหน้าท่ีของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอก
การบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น  นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมท้ังมีการจัดกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาท่ีทําดี  ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ และ
มีกจิกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม  

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การวัดและประเมินผลด้านท่ีหลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชา ผลการเรียนรู้ และกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยมีการแบ่งสัดส่วนค่านํ้าหนักของการประเมินแต่ละด้านให้เหมาะสมกับการเรยีนรูใ้นรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ี 
แต่ละวิชาจะต้องมีเอกสารประกอบการสอน เพ่ือแจง้ให้ผูเ้รียนทราบถงึเน้ือหารายวชิา และวธีิการประเมินผลล่วงหน้า 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  มีความรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาสาระหลักของการเมอืงและการระหวา่งประเทศ ท่ีครอบคลุมท้ังในด้านหลักการ

และทฤษฎีของสาขาวิชาและสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2) มีความรู้ความเข้าใจในสาระสําคัญของกระบวนการศึกษา และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการองค์การ หรือการบริหารเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสามารถแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ 
กระบวนการวจิัยอย่างเป็นระบบ 

3) มีความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรูแ้ละการศึกษาในระดับหน่ึง 
4) มีความรูค้วามเขา้ใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศต่างๆ ในสังคมโลก 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการ

แสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนมีการออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
ลักษณะของวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์จากการศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี และการฝึก
ประสบการณ์จากสถานประกอบการหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ  พร้อมท้ังสามารถวัดผลการมี
ส่วนรว่ม การเรียนรูไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ผูเ้รยีนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาได้   

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละสาขาวิชา โดยมีการวัดและการมี

ส่วนรว่มในการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแบ่งสัดส่วน ค่านํ้าหนักของการประเมินแต่ละ
ด้านให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน มีการวัดผลกลางภาค ระหว่างภาคและปลายภาค  นอกจากน้ี แต่ละวิชาจะต้อง
มีเอกสารประกอบการสอน เพื่อแจง้ให้ผูเ้รยีนทราบถึงเน้ือหารายวิชา ระบบการเรียนและวิธกีารประเมินผลล่วงหน้าทุกวิชา 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ

มากขึ้น 
 2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาหรือเสนอแนว

ความรู้ใหม่ท่ีท้าทายความสามารถในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ 
 4) สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ตลอดจนใช้เทคนิคการวิจัยเป็นแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาใน

อาชีพของตนเองและปัญหาสังคมโดยรวม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
มีการจัดการเรียนการสอนในการเพิ่มทักษะให้ผูเ้รียนเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีการคิดวเิคราะห์ รู้จักใช้เหตุผล

ในการตัดสินใจ สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการเรียนในแต่ละรายวิชาไปประยุกต์ใช้ท้ังในด้าน การพัฒนาตนเองและช่วยเหลือ
สังคม สอนให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้วีธีการวางแผน การดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อ
สรา้งสติปัญญาให้กับผูเ้รียนมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ครบทุกด้าน 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
มีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากย่ิงขึ้น สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มเพ่ือตอบสนองประเด็น
ปัญหาได้ทุกสถานการณ์  มีการทดสอบและประเมินผลท้ังด้านความรูท้างปัญญาและด้านกิจกรรมท่ีประกอบการเรยีนการ
สอน มีการแบ่งสัดส่วนค่านํ้าหนักของการประเมินแต่ละด้านให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ี แต่ละวิชา
จะต้องมีเอกสารประกอบการสอน เพ่ือแจง้ให้ผู้เรียนทราบถึงเน้ือหารายวชิาและวธีิการประเมินผลล่วงหน้า 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)   มีความสามารถในการปรับตัวและมีการประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในระดับสูง 

 2) สามารถทํางานเป็นทีมได้ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการข้อโต้แย้ง ด้วยการแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นําได้อย่าง

เหมาะสมตามโอกาส สามารถผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีในการบริหารจัดการได้ 
4)   มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเน่ือง     
5)   สามารถใช้ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในสาขาวิชาหลักช้ีนําสังคมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์      

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการ

ให้ผู้เรียนมีการทํากิจกรรมร่วมกัน มีการติดต่อประสานงานระหว่างผู้เรียนและหน่วยงานภายนอก แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม
ร่วมกันเพื่อเรียนรู้การทํางานเป็นทีม แนะนําให้จัดต้ังผู้นํากลุ่ม/ประธานกลุ่ม ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น แบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ สร้างความเป็นผูนํ้า ด้วยการรายงานผลการดําเนินงานหน้าช้ันเรียนทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชา จากผลการเรียนรู้ และกิจกรรม

การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความสามารถในการเป็นผู้นําท่ีดี โดยประเมินจากผลงานท่ีออกมา ใน
ด้านของการทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและรวบรวมงานในส่วนต่าง ๆ ออกมาเป็นผลงาน
ชิ้นงานใหญ่ มีการแบ่งสัดส่วนค่านํ้าหนักของการประเมินแต่ละด้านให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ี แต่
ละวิชาจะต้องมีเอกสารประกอบการสอน เพ่ือแจง้ให้ผู้เรียนทราบถึงเน้ือหารายวชิาและวธีิการประเมินผลล่วงหน้า 

 
 2.5 ทักษะการวเิคราะห์และการส่ือสาร 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์และการสื่อสาร 
1) สามารถใชข้อ้มูลทางสถติิในการศึกษาคน้คว้า วจิัย 
2) สามารถแปลงข้อมูลขา่วสาร ตลอดจนอ่านวิเคราะห์และถา่ยทอดข้อมูลแกผู่อ่ื้นได้อย่างเข้าใจ 
3) สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลงานศึกษาค้นควา้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในองค์กร ในวงการวิชาการทางการเมืองระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ผา่นส่ิงพมิพ์ทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์และการสื่อสาร  
มีการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ใน

ด้านรูจ้ักการคดิวิเคราะห์เชงิตัวเลข โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาร่วมประกอบการเรยีนการสอน ในเชิงสถติิ สอนการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระเบียบวิธีวิจัย มอบหมายงานคน้คว้าองคค์วามรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ได้ถูกต้องและให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  

 



 66

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์และการส่ือสาร  
มีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแต่ละวิชา ผลการเรยีนรู้ และกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยดูจากผลงานการใชส้ถติิประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลท่ี
ได้ศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธวีิจัย ฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสื่อสารกัน เช่น การส่งผลงานทางอินเตอร์เน็ต อีก
ท้ังมีการแบ่งสัดส่วนค่านํ้าหนักของการประเมินแต่ละด้านให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ี แต่ละวิชา
จะต้องมีเอกสารประกอบการสอน เพ่ือแจง้ให้ผู้เรียนทราบถึงเน้ือหารายวชิาและวธีิการประเมินผลล่วงหน้า 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum 
Mapping) 

3.1 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  (1)  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  (4)  มีวนัิย 
  (5)  มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
  (6)  มีจติอาสา 

  2. ด้านความรู้ 
  (1)  มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (2)  สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3)  สามารถนําความรู ้หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1)  สามารถค้นควา้ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
  (2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 
  (3)  มีความคดิริเร่ิมอย่างสรา้งสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)  มีความใฝรู่ ้ติดตามการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
  (2)  มีความเป็นผู้นําและกล้าทํา กล้าแสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง 
  (3)  มีความรับผดิชอบในงาน ในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
  (4)  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5)  ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
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 5. ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1)  มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 
  (4)  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอขอ้มูล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการ
วเิคราะห์เชงิ

ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

หมวดสังคมศาสตร์      
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแกป้ัญหา                        
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย                        
มธ.312  โครงการรณรงคเ์พื่อสังคม                        
หมวดมนุษยศาสตร์      
มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม                        
หมวดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์      
มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน                        
หมวดภาษา      

มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        

มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ                        

มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                        
มธ.106  ความคิดสรา้งสรรค์และการสื่อสาร                        
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3.2 หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
   1)  คุณธรรม จริยธรรม   

(1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักวิชาการ นักบริหาร นักการทูตและนักการเมือง  
(2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและในหน้าท่ีการงาน 
(5) มีความสามาถในการนําความรู้ไปประยุกต์และวิเคราะห์เพ่ือจัดการกับปัญหาด้านจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติงานในองค์กรและต่อประโยชน์ส่วนรวม 

2)  ความรู้  
(1) มีความรูค้วามเข้าใจในเน้ือหาสาระหลักของการเมืองและการระหว่างประเทศ ท่ีครอบคลุมท้ังในด้าน

หลักการและทฤษฎีของสาขาวิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) มีความรู้ความเขา้ใจในสาระสําคัญของกระบวนการศึกษาและสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการองค์การ หรือการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนสามารถแสดงหาความรู้ การจัดการความรู้ 
กระบวนการวจิัยอย่างเป็นระบบ 

(3) มีความรูค้วามเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูแ้ละการศึกษาวิจัยในระดับหน่ึง 
(4) มีความรู้ความเขา้ใจในวัฒนธรรม สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก 

 3) ทักษะทางปัญญา   
(1) สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในสาขาวิชาไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ

มากขึ้น 
(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่มเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในการ

ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาหรือเสนอ

แนวความรู้ใหม่ท่ีท้าทายความสามารถในการดําเนินการโครงการต่าง ๆ 
(4) สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ตลอดจนใช้เทคนิคการวิจัยเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ

ปัญหาในอาชีพของตนเองและปัญหาสังคมโดยรวม 
4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีการประสานงานอย่างสร้างสรรค์ในระดับสูงอย่างสรา้งสรรค ์
(2) สามารถทํางานเป็นทีมได้ในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรอืจัดการข้อโต้แย้ง ด้วยการแสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้นําได้

อย่างเหมาะสมตามโอกาส สามารถผลักดันให้เกดิการเปล่ียนแปลงท่ีดีในการบริหารจัดการได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเน่ือง 
(5) สามารถใช้ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในสาขาวิชา ช้ีนําสังคมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

5)  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) สามารถใช้ข้อมูลทางสถติิในการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
(2) สามารถแปลงข้อมูลขา่วสาร ตลอดจนอ่านวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลแกผู่้อ่ืนได้อย่างเขา้ใจ 



 70

(3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลงานศึกษาคน้ควา้ได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ท้ังในองคก์ร ในวงการวิชาการทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผา่นส่ิงพิมพ์ทางวชิาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชงิตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
2) วชิาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

                      

ร.210 ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น                       
ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์                       
ร.271 ความรู้เบื้องตน้ทางความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ                       
ร.300 วิธีวทิยาทางสังคมศาสตร์                       
ร.320 การเมอืงการปกครองเปรียบเทยีบ                       
ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย                       
ร.370 การต่างประเทศของไทย                       
ร.371 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้                       
ร.373 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออก                       
ร.380 พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมอืงโลก                       
3) วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองและการ
ระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

                      

รร.121 ความรู้เบื้องตน้ทางสังคมศาสตร์                       

รร.122 ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์                       

รร.200 ภาษาอังกฤษสาํหรับการเรียนทางดา้นรัฐศาสตร์                       

รร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกจิและนโนบายสาธารณะ                       

รร.270 ประวัตศิาสตร์ แนวทาง และข้อถกเถยีงปัจจุบันในทางการทูต                       

รร.272 การวเิคราะหน์โยบายต่างประเทศเชิงเปรียบเทยีบ                       

รร.280 ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศและเหตุการณป์ัจจุบัน                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชงิตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
รร.290 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐกจิการเมอืง                       

รร.291 กฎหมายระหวา่งประเทศ                       

รร.292 องคก์ารและระบอบระหวา่งประเทศ                       

รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก                       

รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนิค                       

รร.342 การจัดการองคก์ารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
          : ทฤษฎแีละปฏบิัติ 

                      

รร.343 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ์                       

รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม                       
รร.345 การบริหารจัดการภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ                       
รร.346 นโยบายการพัฒนาและจัดการเมอืง                       
รร.347 การคลังและการงบประมาณ                       

รร.348 การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ                       
รร.364 ตะวันออกกลางในการเมอืงโลก                       

รร.365 รัสเซยีในการเมอืงโลก                       

รร.366 สหรัฐอเมริกาในการเมอืงโลก                       

รร.367 ยุโรปในการเมอืงโลก                       

รร.368 เอเชยีใต้ในการเมอืงโลก                       

รร.369 แอฟริกาในการเมอืงโลก                       

รร.373 อาชญากรรมข้ามชาติและโลกาภบิาล                       

รร.374 จีนในการเมอืงโลก                       

รร.375 ลาตินอเมริกาในการเมอืงโลก                       

รร.376 ระเบยีบวิธีศึกษาทางเลอืกในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ                       

รร.377 ความมั่นคงศกึษา                       

รร.378 ญี่ปุ่นในการเมอืงโลก                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชงิตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
รร.379 ศาสนาและการเมอืงโลก                       

รร.380 รัฐชาติและประเด็นปัญหาข้ามชาติ                       
รร.381 โลกาภวิัตน์และโลกาภบิาล                       

รร.382 การเมอืงของการพัฒนาระหวา่งประเทศ                       

รร.383 จริยศาสตร์และความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ                       

รร.384 การศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภบิาล                       

รร.385 สันติภาพศึกษา                       
รร.386 เพศสภาพศกึษา                       

รร.387 สิ่งแวดล้อมและการเมอืงโลก                       

รร.388 ความมั่นคงมนุษย์ในการเมอืงโลก                       

รร.389 ประชาสังคมโลก                       

รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ                       

รร.394 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคสําหรับ
นโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง                       

รร.395 เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชยี                       

รร.396 ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร์                       

รร.397 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะในการเมอืงโลก                       

รร.398 การเมอืงของการคา้ระหวา่งประเทศ                       

รร.399 การเมอืงของการเงนิระหว่างประเทศ                         

รร.443 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ                       
รร.444 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารรัฐกจิ                       
รร.470 สัมมนา: ทฤษฎคีวามสมัพันธ์ระหว่างประเทศ                       

รร.480 สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ                       

รร.481 สัมมนา: โลกาภวิตัน์ การรวมกลุ่มทางภูมภิาคและรัฐ                       
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชงิตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
รร.482 สัมมนาความขัดแยังและการจัดการความขัดแย้งระหวา่งประเทศ                       

รร.483 สัมมนาทฤษฎแีละภาคปฏบิัติที่ไมใ่ชแ่บบตะวันตก                       

รร.484 สัมมนา: ระบอบ สถาบัน และการอภบิาลระหวา่งประเทศ                       

รร.485 การศึกษาเฉพาะประเด็นทางรัฐศาสตร์                       

รร.486 ภูมภิาคนิยมเปรียบเทยีบ                       

รร.487 ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศของอํานาจใหม ่                       

รร.488 ทฤษฎคีลาสสิกในการเมอืงระหว่างประเทศ                       

รร.489 ญาณวทิยากับการเมอืงโลก                       

รร.490 เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพัฒนา                       

รร.494 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมอืงระหวา่งประเทศ                       

รร.495 ประเด็นโตแ้ย้งร่วมสมัยในเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ                       

รร.574 ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง การบริหารรัฐกจิ และการระหวา่ง  
     ประเทศ                       

4) วชิาบังคับนอกคณะ                       

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น                       

ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น                       

 

   



มคอ.� 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
ขอ้ 42-46  
 1.2 การวัดผลการศึกษารายวิชาท่ีนับหน่วยกิตแบ่งเป็น 8 ระดับ มีช่ือและคา่ระดับต่อหน่ึงหน่วยกิตดังต่อไปน้ี 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 
1.3 การวัดผลการศึกษารายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับใช้ได้ (S) และระดับใช้ไม่ได้ (U) ซึ่งไม่

มีคา่ระดับ และไม่นํามาคํานวณค่าระดับเฉล่ีย 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจากคะแนน

สอบขอ้เขยีน จากงานท่ีมอบหมาย โดยมีกระบวนการแต่ละรายวชิาอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร 

และปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน มีดังต่อไปน้ี 
1) การประเมินตําแหน่งหรอืความกา้วหน้าของสายงานของบัณฑิต หลังจากสําเร็จการศึกษา ความเห็นต่อความรู้ 

ความสามารถในการประยุกต์ใชค้วามรู้ในการบรหิารงาน โดยจัดทําเป็นแบบสอบถามไปยังบัณฑติ 
2)  ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง

พอใจในบัณฑติ 
3)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ

นักศึกษา และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระบวนการเรียนรูแ้ละการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 3.2 ได้คา่ระดับเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.3 ได้ระดับ S ในรายวิชา รร.574 ฝกึงานเกี่ยวกับการเมือง การบริหารรัฐกจิ และการระหว่างประเทศ 

 3.4 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะรัฐศาสตร์และมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์กําหนด  
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การศึกษาเพื่อรับอนุปรญิญาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (การเมืองและการระหว่างประเทศ) 
ภาคภาษาอังกฤษ 

 นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการระหว่าง
ประเทศ) ได้หน่วยกติไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ มีสิทธิได้รับอนุปรญิญาตามเงื่อนไขต่อไปน้ี 

1. ได้คา่ระดับเฉล่ียสะสมไม่น้อยกวา่ 2.00 
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา 
3. ได้ศึกษารายวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร 30 หน่วยกติ 
4. ได้ศึกษารายวชิาเฉพาะในหลักสูตร 54 หน่วยกติ ดังน้ี 

4.1 วิชาบังคับคณะ 30 หน่วยกติ (10 วิชา) 
4.2 วิชาบังคับเฉพาะ 24 หน่วยกติ (8 วชิา) 

5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2 วิชา) โดยจะต้องเลือกรายวิชาต้ังแต่รหัส 200 ขึ้นไป 
ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เป็นวิชาเลอืกเสรี ซึ่งหมายรวมถงึวชิาศึกษาท่ัวไปและหมวดภาษาต่างประเทศ  

ท้ังน้ี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาท่ัวไป หมวดภาษาต่างประเทศ ระดับ 100 ได้ 
นักศึกษาจะนําวิชามานับเป็นวชิาเลือกเสรไีม่ได้ 
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปท้ังส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 ถงึ มธ.

156  
2. วชิาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ทุกวิชา  

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
  1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ 
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถงึสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ 
  2) ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวชิาการเสนอผลงานท้ังในและต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  1) กําหนดให้อาจารย์จะต้องเพิ่มพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการ เสนองานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
  2) ส่งเสริมอาจารย์ให้จัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาท่ีเป็นผู้สอนประจํา หรือ
บางส่วนเพื่อเป็นการพัฒนาองคค์วามรู ้ท้ังด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
  3) สนับสนุนให้อาจารย์ขอตําแหน่งทางวิชาการ ในกรณีท่ีถงึเกณฑ์ท่ีสามารถจะขอได้ 
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 2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องทางนโยบาย (policy community) ท่ีเก่ียวข้องกับ

การเมอืงและการระหว่างประเทศ 
  2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวชิาการ 
  3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  4) จัดให้อาจารย์ทุกคนเขา้ร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ 
  5) จัดให้อาจารย์เขา้ร่วมกจิกรรมบริการวชิาการต่าง ๆ 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
1.1 คณะรัฐศาสตร์กําหนดให้ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนานาชาติดําเนินการ

ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการดําเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
2558 โดยกําหนดแผนงานและจัดงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย  

1.2 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดเกณฑ์การประเมิน ท้ังท่ีเป็นการประเมินผล
การเรยีนของนักศึกษาและการประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

1.3 ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.4 ประเมิน ทบทวน และวางแผนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดอย่างต่อเน่ือง 
ทุก ๆ 5 ปี เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลก และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตลอดจนผู้ใช้
บัณฑิต 

 

เป้าหมาย การดําเนนิการ การประเมนิผล 
1. พัฒนาหลักสูตรและเน้ือหา
สาระของรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

1.หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐาน
หลักสูตรของ สกอ. และสอดคล้องกับ
ขอ้กําหนดมาตรฐานสากล 
2. หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับ
สถานการณ์ปัจจุบันทางสังคมใน
ปัจจุบัน 

2. ผลิตนักศึกษาท่ีดี มีความเป็น
ผูนํ้าทางวิชาการ มีความรู้
ความสามารถในวิชาการท่ี

จัดแนวทางการเรียนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ 
อุดมศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้นักศึกษา

จํานวนรายวิชาท่ีได้รับการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ และวิชาเรยีนท่ีมีแนวทางให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วย
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เป้าหมาย การดําเนนิการ การประเมนิผล 
ทันสมัย ได้รับความรู้ท่ีทันสมัยด้วยตนเอง ตนเอง 

3. ตรวจสอบ ปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ทันสมัย 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
โดยดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษากําหนด 

จํานวนและรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ประวัติด้านคุณวุฒ ิ
ประสบการณ์ และงานวิจัย 

4. มีการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตร 

1. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะ 
กรรมการประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี 
2. มีการประเมินหลักสูตรโดยนายจา้ง
ผูใ้ช้บัณฑิตทุกปี 

1. ผลการประเมินหลักสูตรโดยคณะ 
กรรมการประเมินหลักสูตร 
2. ผลการประเมินหลักสูตรโดยนายจา้ง
ผูใ้ช้บัณฑิต 

2. บัณฑิต 
บัณฑิตต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองและการระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถนํา

แนวคดิทฤษฎีท่ีได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารพัฒนาองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู่การเป็นนักวิชาการ นักวจิัย 
นักบริหาร นักการทูต ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม โดยให้มี
การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑติ อย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้

3. นักศึกษา 
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 

หลักสูตรให้ความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตร ทําหน้าท่ีวัดความรู้ทางวิชาการผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือสรรหานักศึกษาท่ีมีความพร้อมในด้าน
องค์ความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองและการระหว่างประเทศ ตลอดจนความสนใจในความเปล่ียนแปลงและเช่ือมโยงของโลก
ปัจจุบัน 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คําปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา 
มีการจัดปฐมนิเทศและการเรียน pre-session เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา จัดให้มีการสนับสนุน

การเรียนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนําอย่าง
ต่อเน่ือง ผา่นเทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ รวมท้ังจัดระบบให้ความช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหา จัดให้มีท่ีปรึกษาทางวิชาการ
เพื่อแนะนําการศึกษา การศึกษาในกรณีพิเศษต่าง ๆ การจัดทํารายงาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถขอนัดหมายเพ่ือขอคําแนะนําได้โดยผ่านโครงการหลักสูตรนานาชาติ และผ่านทางระบบสารสนเทศของหลักสูตร
และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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3.3 ความพงึพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.2.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและตํารา ด้านห้องเรียน ด้าน

อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอํานวยความสะดวกในการเรียนการ
สอนในช่วงส้ินภาคการศึกษา 

3.2.2 นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ มายังผู้อํานวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติได้โดยตรงเพื่อ
พิจารณาและดําเนินการแก้ไขดังกล่าว หรือผูอํ้านวยการโครงการฯ สามารถนําเรื่องเข้าหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ อน่ึง กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะย่ืนคําร้อง
ขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวธีิการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชาได้ 

3.2.3 การร้องเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 4 

4. อาจารย์ 
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม ่

คณะรัฐศาสตร์ให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย์ มีเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเป็นอาจารย์ และ
มีคณะกรรมการอัตรากําลังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้า
เป็นอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด พิจารณาความรู้และประสบการณ์จากผลงานวิชาการ 
และจัดให้มีการสอบสอน หลังจากผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการอัตรากําลัง ส่วนการประเมินการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พเิศษ 
 การเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือใน

สาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทํางาน
ตรงกับเน้ือหาของรายวิชาเพื่อบรรยายในแต่ละวิชา จะกําหนดโดยอาจารย์ผู้ประสานวิชา โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตร ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 คณะรัฐศาสตร์ให้ความสําคัญกับการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกจิ

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม กํากับการจัดทํารายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรม และประเมินผล ให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวชิาของ
หลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูล มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา  
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค ์

5.2 การเรียนการสอนและการประเมนิผู้เรียน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบกํากับการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 

โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิด
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ทักษะการเรียนรู้ และมีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ให้ดําเนินไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ท่ีได้วางแผนไว้ เพ่ือนําขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์และใชใ้นการปรับปรุงการเรียนการสอน  

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะรัฐศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจําปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร เพ่ือจัดทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุน
การเรยีนการสอน การวิจัย และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยาการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 
6.2.1 ความพร้อมด้านแหล่งข้อมูลทางวชิาการและตํารา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล นักศึกษา
สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร ตํารา วารสาร และโสตทัศนูปกรณ์จากห้องสมุด ศ. ดิเรก ชัยนาม 
ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องสมุดป๋วย อ๊ึงภากรณ์ รังสิต และห้องสมุดสาขาซึ่งมี
รายการทรัพยากรสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) จํานวนหนังสือภาษาไทย 675,450 เล่ม  และหนังสอืภาษาต่างประเทศ 289,444 เล่ม 
(2) เอกสารภาษาไทย 21,824 เล่ม ภาษาต่างประเทศ 14,413 เล่ม 
(3) คลังหนังสอื 255,514 เล่ม 
(4) วารสารภาษาไทย 1,132 เร่ือง วารสารภาษาต่างประเทศ 685 เรื่อง 
(5) หนังสอืพิมพ์ภาษาไทย 16 เร่ือง หนังสอืพิมพ์ภาษาต่างประเทศ 4 เรื่อง 
(6) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย 33 ฉบับ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ 106,509 

ฉบับ 
(7) ฐานขอ้มูล 106 ฐาน 
(8) โสตทัศนวัสดุ 52,011 รายการ 

6.2.2 ความพร้อมด้านห้องเรียนและห้องปฏบิัติการ 
มีห้องเรียนจํานวนท้ังส้ิน 7 ห้อง ห้องเรียน/ห้องประชุมขนาดเล็ก 4 ห้อง และห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรจ์ํานวน 1 ห้อง 

6.2.3 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวจัิย 
คณะรัฐศาสตร์มีการจัดเตรียมสื่อการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น เคร่ือง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับห้องสมุดคณะในการ

จัดซื้อหนังสือ และตําราท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

6.3.2 ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนา 
6.3.3 คณะรัฐศาสตร์มีคณะกรรมการกายภาพทําหน้าท่ีดูแล บํารุงรักษา และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การ

เรียนการสอนท่ีทันสมัยเพ่ือทดแทนและเพ่ิมเติมอย่างสมํ่าเสมอ 



มคอ.� 
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6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของ

คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัยตามระเบียบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพตามตําแหน่งงานโดย
ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจําปีเพ่ือให้คณะสนับสนุนงบประมาณได้
เหมาะสม 

6.5 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
คณะรัฐศาสตร์มีการวางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้และบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สํารวจ

ความต้องการของหนังสอื ตํารา วารสาร ฐานขอ้มูล ครุภัณฑ์และสถานท่ี ของอาจารย์ประจําและนักศึกษาเพ่ือดําเนินการ
จัดหาทดแทนเพ่ิมเติมสมํ่าเสมอ 

 

เป้าหมาย การดําเนนิการ การประเมนิผล 
จัดให้มีห้องเรยีนท่ีมีส่ือการเรียน
การสอนท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้
นักศึกษามีการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

1. จัดห้องเรียนให้มีความพร้อมใน
การรองรับการเรียนการสอนท่ีใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเป็นสื่อการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดให้ห้องสมุดมีบริการท้ัง
หนังสือตําราและสื่อดิจิตอลเพื่อ
การเรยีนรู้ 

1. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บรกิาร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร ���� ���� ���� ���� ���� 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  ���� ���� ���� ���� ���� 

3) มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบ การณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

���� ���� ���� ���� ���� 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศกึษา 
 

���� ���� ���� ���� ���� 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแตล่ะปกีารศกึษา 

���� ���� ���� ���� ���� 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปทีี่แลว้  

 ���� ���� ���� ���� 

8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรยีนการสอน ���� ���� ���� ���� ���� 

9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างนอ้ยปีละหนึ่งคร้ัง ���� ���� ���� ���� ���� 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรอืวชิาชพี ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ป ี ���� ���� ���� ���� ���� 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ���� ���� ���� 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ���� ���� ���� 

 รวมตัวบ่งชี ้(ของในแต่ละป)ี 9 10 12 12 12 
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 10 10 10 

 
เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒฯิ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังน้ี ตัวบ่งชี้บังคับ (1-5) มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายและมีจํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกวา่ 80% ของตัวบ่งช้ี
รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
 

หมวดที่ 8  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนน้ัน พิจารณา

จากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการ
ทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ัน
เรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการท่ีใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียนจะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเน้ือหาท่ีได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดําเนินการวจิัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป        



มคอ.� 

83 

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ท้ังด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา  
การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงคร์ายวชิา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวชิาและการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทําเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ช้ันปีท่ี 2 หรือนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายและอาจให้

มีการสัมมนา รวมท้ังอาจให้มีการประเมินความรู้ของนักศึกษาว่าสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
จรงิได้หรือไม่  ซ่ึงจะมีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
เป็นไปตามการประกันคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมข้อมูลจะทําให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีท่ี

พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการ
ปรับปรุงย่อยน้ันควรทําได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ันจะกระทําทุก 5 ปี ท้ังน้ี เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยจะมีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรจะสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอ
หัวหน้าสาขาเพื่อประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรต่อไป 
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3. ปรัชญาของหลักสูตร 3. ปรัชญาของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

การจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษของคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่ีดําเนินการอยู่ปัจจุบันนี้ ในสาขาวิชา
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ในด้านการเมืองและการระหว่างประเทศอย่างลุ่มลึกรองรับงาน
ต่างๆ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ ท้ังประเทศที่พัฒนาแล้ว
และประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คยีงดว้ย 

 
 

3.2 ความสําคัญ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึง

ความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําโครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นฐานรากในการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้
ครอบคลุมหลากหลายวิชาการที่ จะนํ าไปสู่การเส ริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศให้เกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและ
กันในทุกเรื่องทีจ่ะนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศใหม้ากที่สุด 

3.1 ปรัชญา 
ทา่มกลางพลวัตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง 

ความมั่นคง เศรษฐกจิ และสังคมวัฒนธรรม ทัง้ในระดับประเทศ
และระหวา่งประเทศ การจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมอืงและการระหวา่งประเทศ 
(ภาคภาษาอังกฤษ) มุง่สรา้งบัณฑติที่มคีวามเขา้ใจและรอบรู้เท่า
ทันสถานการณ์ สามารถคดิวเิคราะหแ์ละอธบิายอย่างเป็น
ระบบ อกีทัง้สามารถพัฒนาความรูเ้พื่อนําไปสร้างประโยขนใ์น
ระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิตลอดจนเป็นประโยชนต์อ่
ตนเองในการทํางานในหนว่ยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์าร
ระหวา่งประเทศ โดยมคีวามตระหนักรู้เร่ืองคุณธรรม จรยิธรรม 
และความรับผดิชอบตอ่สังคมโดยรวม 

3.2 ความสําคญั 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรไ์ดต้ระหนักถึง

พลวัตและความเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว จึงเล็งเห็นความจําเป็นใน
การจัดทําหลักสูตรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ให้มี
ความหลากหลายสอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาการ
เรยีนการสอนของหลักสูตรพัฒนาให้ครอบคลุมองค์ความรู้ทาง
วิชาการและปฎิบัติทางด้านรัฐศาสตร์ที่ทันสมัย อาทิ  ประชา
สั ง ค ม โ ล ก  จ ริ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
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3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อใหบั้ณฑติที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมลีักษณะดังนี้ 

1) มีความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ทั้งการเมืองการ
ปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐกิจ 
รวมทัง้มคีวามรู้เบื้องตน้ในทางปฏบัิตขิองสาขาวชิาดังกลา่ว 

2) มีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณปั์จจุบัน และสามารถ
นําความรู้ไปประยุกตใ์หเ้ป็นประโยชนต์อ่ตนเอง  

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรับผดิชอบตอ่สังคมโดยรวม 

4) มีความรู้ในระดับสากลเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ ภูมิภาค และองค์การระหว่าง
ประเทศ 

ประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติและโลกาภิบาล ศาสนาและ
การเมืองโลก การบริหารจัดการภัยภิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
และ การเมืองของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น 
เพื่อเป็นรากฐานสําหรับการประยุกต์ใช้ความรูข้องนักศึกษาใน
การทํางานทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศและ
นานาชาต ิตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิต 
ศกึษาตอ่ไป 

3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อใหบั้ณฑติที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรมลีักษณะดังนี้ 

1) มคีวามรู้ทางวชิาการดา้นรัฐศาสตร ์ทัง้การเมอืงการ
ปกครอง ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ และการบริหารรัฐกจิ 
รวมทัง้มคีวามรูเ้บื้องตน้ในทางปฏบัิตขิองสาขาวชิาดังกลา่ว 

2) มคีวามรอบรู้เท่าทันตอ่เหตุการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์หเ้ป็นประโยชนต์อ่ตนเอง  

3) สง่เสรมิใหน้ักศกึษาเป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และ
มคีวามรับผดิชอบตอ่สังคมโดยรวม 

4) มคีวามรูใ้นระดับสากลเพื่อตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานทัง้ในประเทศ ภูมภิาค และองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 

4.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 4.  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศกึษา 
คุณสมบัตขิองผูส้มัครเขา้เป็นนักศกึษา ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญา
ตร ีพ.ศ. 2540 ขอ้ 7  ซึ่งไดแ้บง่คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศกึษา ดังนี้ 

1. กรณทีีผู่ส้มัครพํานักอยู่ในประเทศไทย 
    1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี 4 และ 5  

(4 ภาคการศกึษา) หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 
    1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่าง

หนึ่ง) 
- TOEFL: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก 

PBT หรอื 60 คะแนน จาก IBT หรอื 170 คะแนน จาก CBT 
- IELTS มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างนอ้ย 5.5 คะแนน 
- TU-GET มคีะแนนรวมอยา่งนอ้ย 500 คะแนน 
- CU-TEP มคีะแนนรวมอยา่งนอ้ย 500 คะแนน 
- SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 
 
 

คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์วา่ดว้ยการศกึษาชัน้ปริญญาตร ีพ.ศ. 
2561 และมคีุณสมบัต ิดังนี้ 

4.1 กรณทีีผู่ส้มัครพํานักอยู่ในประเทศไทย 
1) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 หรือ

เทยีบเทา่ไมน่้อยกว่า 2.80 หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ําเท่ากับ 
2,800 คะแนน หรือมีผลสอบ NEW GED อย่างต่ําเท่ากับ 600 
คะแนน(คะแนนทุกรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 145 คะแนน) หรือ มี
ผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE อย่างต่ําเทา่กับ C ในจํานวน 5 
วชิาขึ้นไป หรอื มผีลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเทา่กับ 4 ใน
จํานวน 5 วชิา ขึ้นไป 

2) มคีะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลอืกอย่างใดอยา่งหนึ่ง) 
TOEFL: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT 

หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรอื 170 คะแนน จาก CBT 
IELTS: มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างนอ้ย 5.5 คะแนน 
TU-GET: มคีะแนนรวมอย่างนอ้ย  500 คะแนน 
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2. กรณีทีผู่ส้มัครมถีิ่นพํานักอยู่ตา่งประเทศ 
   2.1  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  

(4 ภาคการศกึษา) หรือเทยีบเท่า ไม่น้อยกว่า 2.80 
   2.2  มปีระวัตยิอ่ (CV / Resume) 
   2.3  มหีนังสอืรับรอง (Letter of Recommendation) 
   2.4  มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่าง

หนึ่ง) 
- TOEFL: มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก 

PBT หรอื 60 คะแนน จาก IBT หรอื 170 คะแนน จาก CBT 
- IELTS มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างนอ้ย 5.5 คะแนน 
- TU-GET มคีะแนนรวมอยา่งนอ้ย 500 คะแนน 
- CU-TEP มคีะแนนรวมอยา่งนอ้ย 500 คะแนน 
- SAT มีคะแนนอย่างน้อย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 
ท้ังนี้ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพจิารณาปรับลด

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
คัดเลอืกผูเ้ขา้ศกึษาในแตล่ะป ี

SAT:  

 (Old SAT) มคีะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค Writing 
และ Critical Reading  

 (New SAT) มคีะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค 
Evidence-Based Reading and Writing 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
สําหรับผูส้มัครที่สําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนานาชาติ

ในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนท่ียังไม่ไดรั้บการรับรองหลักสูตร
จากกระทรวงศกึษาธกิารหรือสําเร็จการศกึษาจากต่างประเทศ 
ตอ้งยื่นใบเทียบวุฒหิรอืไดร้ับพิจารณาเทยีบวุฒิ อา้งองิตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทย เร่ืองการเทียบ
วุฒกิารศกึษาตา่งประเทศ และแนวปฏบัิตกิารรับนักศกึษาที่จบ
จากตา่งประเทศของมหาวทิยลัยธรรมศาสตร์ 

4.2 กรณทีีผู่ส้มัครพํานักอยู่ตา่งประเทศ 
1) มคีะแนนเฉลี่ยสะสมชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 และ 5 หรือ

เทยีบเทา่ไมน่้อยกว่า 2.80 หรือ มีผลสอบ GED อย่างต่ําเท่ากับ 
2,800 คะแนน หรือมีผลสอบ NEW GED อย่างต่ําเท่ากับ 600 
คะแนน(คะแนนทุกรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 145 คะแนน) หรือ  
มีผลสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE อย่างต่ําเท่ากับ C ในจํานวน 
5 วชิาขึ้นไป หรือ มีผลสอบ IB ระดับ/คะแนน อย่างต่ําเท่ากับ 4 
ในจํานวน 5 วชิา ขึ้นไป 

2) มปีระวัตย่ิอ (CV / Resume) 
3) มหีนังสอืรับรอง (Letters of Recommendation) 
4) มคีะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลอืกอย่างใดอยา่งหนึ่ง) 

TOEFL:  มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน  
จาก PBTหรอื 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 

IELTS: มคีะแนนรวมเฉลี่ยอย่างนอ้ย 5.5 คะแนน 
TU-GET: มคีะแนนรวมอย่างนอ้ย 500 คะแนน 
SAT:   

 (Old SAT) มคีะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค Writing 
and Critical Reading  

 (New SAT) มคีะแนนอย่างนอ้ย 50% ในภาค 
Evidence-Based Reading and Writing 
ทัง้นี้ ทางโครงการฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาปรับ

ลดเกณฑค์ะแนนภาษาอังกฤษตามดุลยพินจิของคณะกรรมการ
คัดเลอืกผูเ้ขา้ศกึษาในแตล่ะปี 
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5. การคัดเลอืกผู้เข้าศกึษา 
การคัดเลือกผูเ้ข้าศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลอืกเพือเข้า
ศกึษาในสถาบันการศกึษาขัน้อุดมศกึษาของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศกึษา ใชว้ธิกีารสอบคัดเลอืกท่ัวไป โดยผูเ้ข้า
ศกึษาจะตอ้งผา่นกระบวนการการสอบขอ้เขยีนและสอบสัมภาษณ์
ตามเกณฑท์ี่คณะรัฐศาสตรก์ําหนด ซึ่งจะประกาศใหท้ราบในแตล่ะป ี
และมรีายละเอยีดการคัดเลอืกผูเ้ข้าศกึษา ดังนี้ 
1. กรณทีีผู่ส้มัครพํานักอยูใ่นประเทศไทย 
1.1 พจิารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
1.2 ผา่นการสอบขอ้เขยีนและการสอบสัมภาษณ์ 
1.3 เง่ือนไขอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2540 

2. กรณีผูส้มัครพํานักอยู่ตา่งประเทศ 
1.1 พจิารณา CV/Resume และ Letters of Recommendation 
1.2 พจิารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   
1.3 ผา่นการสอบขอ้เขยีนและการสอบสัมภาษณ์ผา่น       
     ระบบออนไลน์ 
1.4 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
   วา่ดว้ยการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี พ.ศ. 2540 

5.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา  
เกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปหลักเกณฑ์และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

6. จํานวนการรับนักศกึษา : 100 คน 6. จํานวนการรับนักศกึษา : 100 คน 
 

7. ระบบการศกึษา  7. ระบบการศึกษา  
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 6 สัปดาห ์แตใ่หเ้พิ่มชั่วโมงการศกึษาใน
แตล่ะรายวชิาใหเ้ท่ากับภาคปกติ ซึ่งภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษา
ที่ไมบั่งคับ 

วัน – เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน 
วัน – เวลาราชการปกต ิ

ระยะเวลาการศึกษา 
เป็นหลักสูตรแบบศกึษาเต็มเวลา นักศกึษาตอ้งใชร้ะยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และ
อยา่งมากไมเ่กนิ 14 ภาคการศกึษาปกต ิ

 

ใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาค โดย 1 ปกีารศกึษาแบง่
ออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศกึษาปกตมิี
ระยะเวลาศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 15 สัปดาห ์ และอาจเปดิภาคฤดู
ร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศกึษา ไมน่อ้ยกวา่ 6 สัปดาห ์แตใ่หเ้พิ่ม
ชัว่โมงการศกึษาในแตล่ะรายวชิาใหเ้ท่ากับภาคปกต ิซึ่งภาคฤดู
ร้อนเป็นภาคการศกึษาที่ไมบั่งคับ 

วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
วัน – เวลาราชการปกต ิ

ระยะเวลาการศกึษา 
เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 7 ภาค
การศกึษาปกต ิและอย่างมากไมเ่กนิ 16 ภาคการศกึษาปกต ิ
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8. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร  8. โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร  

1. วชิาศกึษาท่ัวไป                            30          หนว่ยกติ 
2. วชิาเฉพาะ                                  90          หนว่ยกติ 

2.1  วชิาบังคับ                            30          หนว่ยกติ 
2.2 วชิาบังคับเฉพาะ                     24          หนว่ยกติ 
2.3 วชิาบังคับนอกคณะ                   3          หนว่ยกติ 
2.4 วชิาเลอืก                              12          หนว่ยกติ 
2.5 วชิาโท                                 21          หนว่ยกติ 

2.5.1 วชิาบังคับ                     9         หนว่ยกติ 
2.5.2 วชิาเลอืกในกลุม่วชิา        6         หนว่ยกติ 
2.5.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา     6         หนว่ยกติ 

3. วชิาเลอืกเสร ี                                6         หนว่ยกติ 

1. วชิาศกึษาท่ัวไป                        30          หนว่ยกติ 
2. วชิาเฉพาะ                              94          หนว่ยกติ 

2.1  วชิาบังคับ                        30          หนว่ยกติ 
2.2 วชิาบังคับเฉพาะ                 25          หนว่ยกติ 
2.3 วชิาบังคับนอกคณะ               6          หนว่ยกติ 
2.4 วชิาเลอืก                           12         หนว่ยกติ 
2.5 วชิาโท                              21          หนว่ยกติ 

2.5.1 วชิาบังคับ                 9          หนว่ยกติ 
2.5.2 วชิาเลอืกในกลุม่วชิา    6          หนว่ยกติ 
2.5.3 วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา 6          หนว่ยกติ 

3. วชิาเลอืกเสร ี                            6         หนว่ยกติ 

         รวมหน่วยกติ                             126         หน่วยกติ           รวมหน่วยกติ                        130         หน่วยกติ 
9. รายวชิาในหลักสูตร 9. รายวชิาในหลักสูตร 
9.1 วชิาศกึษาทั่วไป                                  30 หน่วยกติ 9.1 วชิาศกึษาทั่วไป                                 30 หน่วยกติ 

นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไป 
รวมแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ ตามโครงสรา้งและองค์ประกอบของ
หลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไป ซึ่งแบง่เป็น  2  สว่น คือ 

นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไป รวม
แลว้ไมน่อ้ยกวา่ 30 หนว่ยกติ ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของ
หลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไป ซึ่งแบง่เป็น  2  สว่น คือ 

สว่นที่ 1  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นักศึกษา
ทุกคนตอ้งเรียน จํานวน 21 หนว่ยกติ ดังนี้ 

สว่นที่ 1  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวทิยาลัยท่ีกําหนดให้
นักศกึษาทุกคนตอ้งเรียนจํานวน 21   หนว่ยกติ ดังตอ่ไปนี้ 

หมวดมนุษยศาสตร ์ หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วชิา                      3  หนว่ยกติ 
  มธ.102 ทักษะชวีติทางสังคม 3 

มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2     
หมวดสังคมศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร ์บังคับ 2 วชิา                       6  หนว่ยกติ 
มธ.100 พลเมืองกับความรับผดิชอบตอ่สังคม               3 มธ.100 พลเมอืงกับการลงมอืแกปั้ญหา               3 

  มธ.101 โลก,อาเซยีน และไทย 3 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2   

หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร ์บังคับ 1 วชิา  3  หนว่ยกติ 
  มธ.103 ชวีติกับความย่ังยนื 3 

- วทิยาศาสตร์ 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               

 
2 
   

- คณติศาสตร ์
มธ.151 คณติศาสตรท่ั์วไประดับมหาวทิยาลัย                      

 
3 
  

 

มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณติศาสตร ์                                  3   

มธ.153 ความรูท่ั้วไปเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์                           3   

มธ.154 รากฐานคณติศาสตร์                                               3   
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มธ.155 สถติพิื้นฐาน                                                            3   

มธ.156 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 3   

หมวดภาษา หมวดภาษา บังคับ 3 วชิา                               9  หนว่ยกติ 

  มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 

  มธ.104  การคดิ อา่น และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ 3 

  มธ.105  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ 3 

  มธ.106  ความคดิสร้างสรรคแ์ละการสื่อสาร 3 

- ภาษาไทย 
ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน้       
(กรณีนศ.ที่ไม่มีความรู้ภาษาไทยหรือมีความรู้ภาษาไทยน้อย
มากจนไม่สามารถสื่อสานด้วยภาษาไทยได้ คณะอาจกําหนด 
ให้นศ.ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ศึกษาวิชา ท.160 ภาษาเบื้องต้น 
แทนวชิา ท.161 การใชภ้าษาไทย)                                               

 
3 
  

ท.161 การใชภ้าษาไทย    3   

- ภาษาอังกฤษ 
สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                            

 
3 
  

สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                            3   

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                                            3   

 สว่นที่ 2  นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาตา่งๆ ตามเงื่อนไขรายวชิา
ที่คณะฯ กําหนดไว ้ 9 หนว่ยกติ  ดังนี้  

 สว่นที่ 2  นักศกึษาจะตอ้งศกึษารายวชิาตา่งๆ ตามเงื่อนไข
รายวชิาท่ีคณะฯ กําหนดไว ้ 9 หนว่ยกติ  ดังนี้  

รร.120  ความรู้เกี่ยวกับอาเซยีนเบื้องตน้                               3   

รร.121 สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรใ์นโลกแหง่การ
เปลี่ยนแปลง 

3 รร.121 ความรู้เบื้องตน้ทางสังคมศาสตร์ 3 

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 3 รร.122 ความรู้เบื้องตน้ทางมนุษยศาสตร ์ 3 

  มธ.312 โครงการเพ่ือสว่นรวมและการรณรงค ์ 3 

9.2 วชิาเฉพาะ                                            90 หน่วยกติ 9.2 วชิาเฉพาะ                                       93 หน่วยกิต 
9.2.1 วชิาบังคับ                                     30 หนว่ยกติ 9.2.1 วชิาบังคับ                                          30 หนว่ยกติ 

ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น 3 ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบื้องต้น 3 

ร.211 ความรูเ้บื้องตน้ทางรัฐศาสตร์   3 ร.211  ความรู้เบื้องตน้ทางรัฐศาสตร์   3 

ร.271 ความรู้เบื้องตน้ทางความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ    3 ร.271  ความรูเ้บื้องตน้ทางความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ    3 

ร.300 วธิวีทิยาทางสังคมศาสตร ์                                     3 ร.300  วธิวีทิยาทางสังคมศาสตร ์                                    3 

  ร.320  การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ 3 

ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย                                    3 ร.321  การเมอืงการปกครองของไทย                                    3 

ร.380 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 3 ร.380  พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมอืงโลก 3 

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร ์     3 รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรยีนทางด้านรัฐศาสตร ์     3 

รร.201 กฎหมายปกครอง                                               3                                               
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รร.241 ความรูเ้บื้องตน้ทางบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ 3 รร.241 ความรูเ้บื้องตน้ทางบริหารรัฐกจิและนโยบาย

สาธารณะ 
3 

รร.280 ทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศและเหตุการณปั์จจุบัน 3 รร.280 ทฤษฎคีวามสัมพันธร์ะหวา่งประเทศและเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

3 

9.2.2 วชิาบังคับเฉพาะ                           24 หนว่ยกติ 9.2.2 วชิาบังคับเฉพาะ                                  25 หนว่ยกติ 

 9.2.2.1 วชิาบังคับ ศกึษา 6 วชิา               19  หนว่ยกติ 
ร.290  องคก์ารระหวา่งประเทศ   3   

ร.291  กฎหมายระหวา่งประเทศ   3   

ร.370  ความสัมพันธแ์ละนโยบายต่างประเทศของไทย          3 ร.370  การตา่งประเทศของไทย 3 

ร.371  ความสัมพันธแ์ละนโยบายต่างประเทศของกลุม่ประเทศ
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้               

3 ร.371  ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต ้  

3 

ร.373  ความสัมพันธแ์ละนโยบายต่างประเทศของกลุม่ประเทศ
เอเชยีตะวันออก 

3   ย้ายไปเป็นวชิาเลอืกกลุม่อาณาบรเิวณศึกษา  

รร.270  ประวัตศิาสตร ์แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันในทาง  
การทูต 

3 รร.270 ประวัตศิาสตร ์แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันใน
ทางการทูต 

3 

  รร.272  การวเิคราะหน์โยบายต่างประเทศเชงิเปรยีบเทยีบ 3 

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการเมืองและเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ 

3 ยา้ยไปเป็นวชิาเลอืกสําหรับวชิาบงัคบัเฉพาะ (รร.480)  

รร.482 สัมมนา: โลกาภวิัตน ์การรวมกลุม่ทางภูมภิาคและรัฐ 3 ยา้ยไปเป็นวชิาเลอืกสําหรับวชิาบงัคบัเฉพาะ (รร.481)  

  รร.291 องคก์ารและระบอบระหวา่งประเทศ 3 

  รร.292 กฎหมายระหวา่งประเทศ   3 

  รร.574 ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง การบรหิารรัฐกจิ และการ
ระหวา่งประเทศ 

1 

 9.2.2.1 วชิาเลอืกสําหรับวชิาบังคับเฉพาะ  
          ศกึษา 2 วชิา                             6  หนว่ยกติ 

  รร.470 สัมมนา: ทฤษฏคีวามสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 3 

  รร.480 สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ 

3 

  รร.481  สัมมนา: โลกาภวิัตน ์การรวมกลุม่ทางภูมภิาคและ
รัฐ 

3 

  รร.482 สัมมนา: ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้ง
ระหวา่งประเทศ 

3 

9.2.3 วชิาบังคับนอกคณะ                         3 หนว่ยกติ 9.2.3 วชิาบังคับนอกคณะ                               6 หนว่ยกติ 

ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้                                           3                                          

  ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้ 3 

  ศ.214 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องตน้ 3 
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9.3 วชิาเลอืก                                                12 หน่วยกติ 9.3 วชิาเลอืก                                           12 หน่วยกิต 

 9.3.1 กลุม่วชิาอาณาบรเิวณศกึษา (Area Studies) เลอืก 2 
วชิา 6 หนว่ยกติ จากวชิาตอ่ไปนี้ 

 9.3.1 กลุม่วชิาอาณาบริเวณศกึษา (Area Studies) 
เลอืก 2 วชิา 6 หนว่ยกติ จากวชิาตอ่ไปนี้ 

  ร.373 ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออก 3 

ร.375 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
ลาตนิอเมริกา                         

3    

ร.376 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
ในตะวันออกกลาง 

3    

ร.385 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของรัสเซยี        3    

ร.386 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา                     3    

ร.387 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของประเทศใน
 ยุโรป 

3    

ร.389 ความสัมพันธแ์ละนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ   
เอเชยีใต ้

3    

  รร.364 ตะวันออกกลางในการเมอืงโลก 3 

  รร.365 รัสเซยีในการเมอืงโลก 3 

  รร.366 สหรัฐอเมรกิาในการเมอืงโลก 3 

  รร.367 ยุโรปในการเมอืงโลก 3 

  รร.368 เอเชยีใตใ้นการเมอืงโลก 3 

  รร.369 แอฟริกาในการเมืองโลก 3 

รร.373 อาเซยีนในกจิการระดับโลก 3   

รร.374 จนีในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                       3 รร.374 จนีในการเมอืงโลก 3 

  รร.375 ลาตนิอเมริกาในการเมอืงโลก 3 

รร.378 ญี่ปุน่ในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน                                   3 รร.378 ญ่ีปุน่ในการเมอืงโลก 3 

9.3.2 กลุม่วชิาแนวทางการศกึษา (Approaches and 
Issues) เลอืก 2  วชิา  6 หนว่ยกติ จากวชิาตอ่ไปนี้ 

 9.3.2 กลุม่วชิาแนวทางการศกึษา (Approaches and 
Issues) เลอืก 2  วชิา 6 หนว่ยกติ  จากวชิาตอ่ไปนี้ 

 

รร.274 การวเิคราะหน์โยบายตา่งประเทศเบื้องตน้เชงิ     
เปรียบเทยีบ 

3   

รร.278 สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพศกึษาเบื้องตน้               3                  

รร.375 การวเิคราะหก์ารจัดการระหวา่งประเทศ  3    

รร.376 ระเบยีบวธิศีกึษาทางเลือกในความสัมพันธร์ะหวา่ง  
ประเทศ 

3 รร.376 ระเบยีบวธิศีกึษาทางเลือกในความสัมพันธร์ะหวา่ง
ประเทศ 

3 

รร.377  ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ศกึษา 3 รร.377  ความมั่นคงศกึษา 3 

รร.379  ศาสนาอสิลามและการเมอืงโลก 3 รร.379  ศาสนาและการเมอืงโลก 3 

รร.483  สัมมนาความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้ง   
ระหวา่งประเทศ   

3 ย้ายไปเป็นวชิาเลอืกสําหรับวชิาบงัคบัเฉพาะ (รร.482)  
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รร.484  สัมมนาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 3 รร.484  สัมมนา: ระบอบ สถาบัน และการอภบิาลระหวา่ง

ประเทศ 
3 

รร.485  สัมมนาความรูท้างรัฐศาสตร ์                                    3 รร.485  การศกึษาเฉพาะประเด็นทางรัฐศาสตร์ 3 

  รร.486 ภูมภิาคนยิมเปรียบเทยีบ 3 

  รร.487 ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศของอํานาจใหม ่ 3 

  รร.488 ทฤษฎคีลาสสกิในความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 3 

  รร.489 ญาณวทิยากับการเมืองโลก 3 

9.4 วชิาโท                                              21 หน่วยกติ 9.4 วชิาโท                                              21 หน่วยกติ 
ม ี3 กลุม่วชิา โดยเลอืก  1 กลุม่วชิา ดังนี้ ม ี3 กลุม่วชิา โดยเลอืก  1 กลุม่วชิา ดังนี้ 

9.4.1 กลุม่วชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต ิ
(Governance and Transnational Studies) 

9.4.1 กลุม่วชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต ิ(Governance 
and Transnational Studies) 

วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                    9   หนว่ยกติ วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                     9   หนว่ยกติ 
รร.380  รัฐชาตแิละประเด็นปัญหาขา้มชาติ 3 รร.380  รัฐชาตแิละประเด็นปัญหาขา้มชาติ 3 

รร.381  โลกาภวิัตนแ์ละโลกาภบิาล 3 รร.381  โลกาภวิัตนแ์ละโลกาภบิาล 3 

รร.382  การเมอืงของการพัฒนาระหวา่งประเทศ            3 รร.382  การเมอืงของการพัฒนาระหวา่งประเทศ            3 

วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา    6   หนว่ยกติ วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา  6   หนว่ยกติ 
  รร.373  อาชญากรรมขา้มชาตแิละโลกาภบิาล 3 

รร.383  การเมอืงและการผลติขา้มชาติ 3 รร.383 จริยศาสตรแ์ละความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ 3 

รร.384  รัฐ ตลาด และโลกาภบิาล 3 รร.384  การศกึษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภบิาล 3 

รร.385  สันตภิาพศกึษา 3 รร.385  สันตภิาพศกึษา 3 

รร.386  เพศสภาพศกึษา 3 รร.386  เพศสภาพศกึษา 3 

รร.387  การเมอืงวา่ดว้ยสิ่งแวดลอ้ม 3 รร.387 สิ่งแวดลอ้มและการเมอืงโลก 3 

รร.388  ความม่ันคงของมนุษย์ 3 รร.388 ความมั่นคงมนุษย์ในการเมอืงโลก 3 

รร.389  ประเด็นขา้มชาตแิละประชาสังคม 3 รร.389 ประชาสังคมโลก 3 

  รร.483 สัมมนาทฤษฎแีละภาคปฏิบัตทิี่ไมใ่ชแ่บบตะวันตก 3 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา        6   หนว่ยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชา

เลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่  โดยเลือกศึกษา
จากกลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ หรือกลุ่มวิชา
เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา    6   หนว่ยกติ 
นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษารายวชิาใดก็ไดใ้นหมวด

วชิาเลอืกของกลุม่วชิาโทนอกสาขาวชิาที่ตนศกึษาอยู่  โดยเลอืก
ศกึษาจากกลุม่วชิาบรหิารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ หรือกลุม่
วชิาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ 

9.4.2 กลุม่วชิาบริหารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ (Public 
Administration and  Public Policy) 

9.4.2 กลุม่วชิาบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ (Public 
Administration and  Public Policy) 

วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                       9   หนว่ยกติ วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                     9   หนว่ยกติ 
รร.340  นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก 3 รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก 3 

รร.341  การวเิคราะห์และประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและ   
เทคนคิ 

3 รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมินผลนโยบาย: แนวคดิและ
เทคนคิ 

3 
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รร.342  การจัดการองคก์ารและการบรหิารทรัพยากรมนุษย์: 

ทฤษฎแีละปฏบัิติ 
3 รร.342  การจัดการองคก์ารและการบริหารทรัพยากร

มนุษย์: ทฤษฎีและปฏิบัติ 
3 

วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา     6   หนว่ยกติ วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา  6   หนว่ยกติ 
รร.343  การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ ์              3 รร.343  การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ ์              3 

รร.344  นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 3 รร.344  นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 3 

รร.345  การบรหิารจัดการภัยพิบัตแิละภาวะฉุกเฉนิ       3 รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัตแิละภาวะฉุกเฉนิ       3 

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมอืง             3 รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมอืง             3 

รร.347  การคลังและการงบประมาณ 3 รร.347  การคลังและการงบประมาณ 3 

รร.348  การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ 3 รร.348  การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ 3 

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ                                  3 รร.443  การศกึษาเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกจิ                               3 รร.444  การศกึษาเฉพาะเกี่ยวกับการบรหิารรัฐกจิ 3 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา        6   หนว่ยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชา

เลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่  โดยเลือกศึกษา
จากกลุ่มวิชาโลกาภิบาลและประเด็นข้ามชาติหรือกลุ่มวิชา
เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา    6   หนว่ยกติ 
นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษารายวชิาใดก็ไดใ้นหมวด

วชิาเลอืกของกลุม่วชิาโทนอกสาขาวชิาที่ตนศกึษาอยู่  โดยเลอืก
ศกึษาจากกลุม่วชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาตหิรือกลุม่
วชิาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ 

9.4.3 กลุ่มวิชา เศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ (Political Economy and International Political 
Economy) 

9.4.3 กลุม่วชิา เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิ
การเมอืงระหวา่งประเทศ (Political Economy and International 
Political Economy) 

วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                              9   หนว่ยกติ วชิาบังคับ   ศกึษา 3 วชิา                         9   หนว่ยกติ 
รร.290  ความรู้เบื้องตน้ทางเศรษฐกจิการเมอืง 3 รร.290 ความรูเ้บื้องตน้ทางเศรษฐกจิการเมอืง 3 

รร.391  ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตร ์
มหภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกจิและการเมือง 

3 
 

 

รร.392  เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ 3 รร.392  เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ 3 

  รร.490 เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพัฒนา 3 

วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา    6   หนว่ยกติ วชิาเลอืกในกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา  6   หนว่ยกติ 
  รร.394 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ 

มหภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง                      
3 

รร.395  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชยีตะวันออก 3 รร.395  เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในเอเชยี 3 

รร.396  เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ 3 

รร.397  ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร์ 3 รร.396  ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร์ 3 

รร.398  การศกึษาทางเลอืกสาธารณะ 3 รร.397  การศกึษาทางเลอืกสาธารณะในการเมืองโลก 3 

  รร.398 การเมอืงของการคา้ระหวา่งประเทศ 3 

รร.399  เศรษฐกจิการเมอืงโลกของการคา้และการเงนิ 3 รร.399  การเมอืงของการเงินระหวา่งประเทศ 3 

รร.493  หวัขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง 3 รร.494 การศกึษาเฉพาะเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง
ระหวา่งประเทศ 

3 
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รร.494  เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงของการพัฒนา 3 ยา้ยไปเป็นวชิาบังคับกลุม่วชิาเศรษฐกจิการเมอืงและ

เศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ (รร.490) 
 

  รร.495  ประเด็นโตแ้ย้งร่วมสมยัในเศรษกจิการเมอืง
ระหวา่งประเทศ 

3 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   เลอืกศกึษา 2 วชิา        6   หนว่ยกติ 
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ในหมวดวิชา

เลือกของกลุ่มวิชาโทนอกสาขาวิชาที่ตนศึกษาอยู่  โดยเลือกศึกษา
จากกลุ่มวิชาโลกาภิบาลและประเด็นข้ามชาติหรือกลุ่มวิชาบริหาร
รัฐกจิและกจิการสาธารณะ 

วชิาเลอืกนอกกลุม่วชิา   ศกึษา 2 วชิา          6   หนว่ยกติ 
นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษารายวิชาใดก็ได้ในหมวด

วชิาเลอืกของกลุม่วชิาโทนอกสาขาวชิาที่ตนศกึษาอยู่  โดยเลือก
ศึกษาจากกลุ่มสาขาวิชาโลกาภิบาลและประเด็นข้ามชาติ หรือ
กลุม่สาขาวชิาบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ 

9.5 วชิาเลอืกเสรี                                          6 หน่วยกติ 9.5 วชิาเลอืกเสรี                                       6 หน่วยกติ 
รร.574 ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง เศรษฐกจิการเมอืง และการ

ระหวา่งประเทศ 
3 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กวา่ 6 หนว่ยกติ  ซึ่งหมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวด
ภาษาตา่งประเทศ 

ทัง้นี้ นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาวชิาศกึษาท่ัวไป 
หมวดภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้

นักศกึษาจะนําวชิามานับเป็นวชิาเลอืกเสรีไมไ่ด ้
1. วชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไปทัง้สว่นที่ 1 

และสว่นที่ 2 ทีใ่ชร้หัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คอื มธ.100 
ถงึ มธ.156  

2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทุกวชิา  

 

 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดที่ เปิดสอนใน
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวชิาเลอืกเสรไีม่น้อยกว่า 6 หน่วย
กิต ซึ่งหมายรวมถึงวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดภาษาต่าง ประเทศ 
และวชิาที่คณะเปดิสอนเป็นวชิาเลอืกเสร ี   

 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป 
หมวดภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้

นักศึกษาจะนําวชิาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได ้
ตามเง่ือนไขที่ระบุดังตอ่ไปนี้ 

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปทั้งส่วนที่  1 และ 
สว่นที่ 2 ที่ใชร้หัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา  

2. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุก
วชิา  

3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ  
ท.163 การเขยีนเพ่ือการสื่อสารในองคก์ร 

  

9.6 การศึกษาเพื่อรับอนุปรญิญาในหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑติ (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษา 
อังกฤษ 
     นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรควบ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) ได ้  
หนว่ยกติไมน่้อยกว่า 90 หน่วยกิต มีสิทธิได้รับอนุปริญญาตาม
เงื่อนไขตอ่ไปนี้ 

1. ไดค้า่ระดับเฉลี่ยสะสมไมน่อ้ยกวา่ 2.00 
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 

ภาคการศกึษา 

 9.6 การศกึษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑติ (การเมอืงและการระหว่างประเทศ) ภาคภาษา 
อังกฤษ 
     นักศึกษาผู้ใดได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) 
ได้   หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต มีสิทธิได้ รับ
อนุปริญญาตามเงื่อนไขตอ่ไปนี้ 

1. ไดค้า่ระดับเฉลี่ยสะสมไมน่อ้ยกวา่ 2.00 
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 

5 ภาคการศกึษา 
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 
3. ไดศ้กึษารายวชิาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและ

ของหลักสูตร 30 หนว่ยกติ 
4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 54 หน่วยกิต 

ดังนี้ 
4.1 วชิาบังคับคณะ 30 หนว่ยกติ (10 วชิา) 
4.2 วชิาบังคับเฉพาะ 24 หนว่ยกติ (8 วชิา) 

5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2 
วชิา) โดยจะตอ้งเลือกรายวิชาตั้งแต่รหัส 200 ขึ้นไป ที่เปิดสอน
ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลอืกเสรี ซึ่งหมายรวมถึง
วิชาศกึษาท่ัวไป หมวดภาษาต่างประเทศ และวชิาที่คณะฯ เปิด
สอนเป็นวิชาเลือกเสรี คือ รร.574 ฝึกงานเกี่ยวกับการเมือง 
เศรษฐกจิการเมอืงและการระหวา่งประเทศ  

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาท่ัวไป หมวด
ภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้

นักศกึษาจะนําวชิาเหลา่นี้มานับเป็นวชิาเลอืกเสรไีมไ่ด ้
ตามเง่ือนไขที่ระบุดังตอ่ไปนี้ 

1. วชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไปทัง้สว่นที่ 1 และสว่นท่ี 2 
ที่ใชร้หัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา  

2. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทุก
วชิา  

3. วชิา ท.162 การเขยีนรายงานทางวชิาการ และ ท.
163 การเขยีนเพื่อการสื่อสารในองคก์ร 

 

3. ได้ศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย
และของหลักสูตร 30 หนว่ยกติ 

4. ได้ศึกษารายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 54 หน่วย
กติ ดังนี้ 

4.1 วชิาบังคับคณะ 30 หนว่ยกติ (10 วชิา) 
4.2 วชิาบังคับเฉพาะ 24 หนว่ยกติ (8 วชิา) 

5. ไดศ้กึษาวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
(2 วชิา) โดยจะต้องเลือกรายวิชาตั้งแต่รหัส 200 ขึ้นไป ที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี ซึ่ง
หมายรวมถงึวชิาศกึษาท่ัวไปและหมวดภาษาตา่งประเทศ  

ทั้งนี้  นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาท่ัวไป 
หมวดภาษาตา่งประเทศ ระดับ 100 ได ้

นักศกึษาจะนําวชิามานับเป็นวชิาเลอืกเสรีไมไ่ด ้
1. วชิาในหลักสูตรวชิาศกึษาท่ัวไปทัง้สว่นที่ 1 และสว่น

ที่ 2 ที่ใชร้หัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คอื มธ.100 ถงึ มธ.156  
2. วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์

ทุกวชิา  
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ภาคผนวก 3  ตารางเทียบรายวชิาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมอืงและการระหวา่งประเทศ  
         (ภาคภาษาอังกฤษ) ฉบับ พ.ศ. 2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561 
 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
1. รายวชิาท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง   
1.2 วิชาเฉพาะ (วชิาบังคับ)   
ร.210 ปรัชญาการเมอืงเบื้องตน้ ร.210 ปรัชญาการเมอืงเบื้องตน้ คงเดมิ 

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรยีนทางดา้นรัฐศาสตร ์ รร.200 ภาษาอังกฤษสาํหรับการเรยีนทางดา้นรัฐศาสตร ์ คงเดมิ 

2. รายวชิาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   

2.1 วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย   
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบกับสังคม มธ.100 พลเมอืงกับการลงมอืแกป้ัญหา ปรับชื่อ/คําอธิบาย    

2.2 วชิาศึกษาท่ัวไป รายวชิาของคณะ   
รร.121 สังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรใ์นโลกแหง่การ 

เปลี่ยนแปลง  
รร.121 ความรูเ้บื้องตน้ทางสงัคมศาสตร ์   ปรับชื่อ/คําอธิบาย    

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและวทิยาศาสตรใ์นโลกปัจจุบัน รร.122 ความรูเ้บื้องตน้ทางมนุษยศาสตร ์ ปรับชื่อ/คําอธิบาย    

2.3 วชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ)   
ร.271 ความรูเ้บื้องตน้ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ร.271 ความรูเ้บื้องตน้ทางความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ ปรับคําอธิบาย   

ร.300 วิธีวทิยาทางสังคมศาสตร์ ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร ์ ปรับคําอธิบาย   

ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย ร.321 การเมอืงการปกครองของไทย ปรับคําอธิบาย   

ร.380  เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ ร.380 พัฒนาการเศรษฐกจิและการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.241 ความรูเ้บื้องตน้ทางบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ รร.241 ความรูเ้บื้องตน้ทางบรหิารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ ปรับคําอธิบาย   

รร.280 ทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศ และเหตุการณป์ัจจุบัน รร.280 ทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศ และเหตุการณป์ัจจุบัน ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

2.4 วชิาเฉพาะ (วชิาบังคับเฉพาะ)   
ร.290  องคก์ารระหวา่งประเทศ รร.290 องคก์ารและระบอบระหวา่งประเทศ ปรับรหัสวิชา/ชื่อ/

คําอธิบาย   

ร.291  กฎหมายระหวา่งประเทศ รร.291  กฎหมายระหวา่งประเทศ ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบาย   

ร.370  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของไทย ร.370 การตา่งประเทศของไทย ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

ร.373 ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
เอเชยีตะวันออก 

รร.373  ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชียตะวันออก ปรับรหัสวิชา/ชื่อ/
คําอธิบาย 

เปลี่ยนกลุม่วชิาเป็น
วชิาเลอืกกลุม่อาณา

บรเิวณศกึษา 

ร.371  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้

ร.371  ความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้ ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.270 ประวัติศาสตร ์แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันใน
ทางการทูต 

รร.270 ประวัตศิาสตร ์แนวทาง และขอ้ถกเถยีงปัจจุบันในทางการ
ทูต 

ปรับคําอธิบาย   

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่ง
ประเทศ 

รร.480 สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบาย   

รร.482 สัมมนา: โลกาภวิัตน ์การรวมกลุม่ทางภูมภิาคและรัฐ รร.481 สัมมนา: ปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบาย   
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สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 
2.5 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาอาณาบริเวณศึกษา)   

รร.374  จีนในเหตุการณโ์ลกปัจจุบัน รร.374 จนีในการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.378  ญี่ปุน่ในเหตุการณโ์ลกปัจจุบัน รร.378 ญี่ปุน่ในการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

2.6 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาแนวทางการศึกษา)   

รร.376 ระเบยีบวิธีศึกษาทางเลอืกในความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

รร.376 ระเบยีบวิธีศกึษาทางเลอืกในความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประเทศ 

ปรับคําอธิบาย   

รร.377 ความมั่นคงศึกษา รร.377 ความมั่นคงศึกษา ปรับคําอธิบาย   

รร.379 ศาสนาอสิลามและการเมอืงโลก รร.379 ศาสนาและการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.483  สัมมนาความขัดแยง้และการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ 

รร.482  สัมมนาความขัดแย้งและการจัดการความขัดแยง้ระหวา่ง
ประเทศ 

ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบาย 

เปลี่ยนกลุม่วชิาเป็น
วชิาเฉพาะ (บงัคับ

เฉพาะ) 

รร.484  สัมมนาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ รร.484  สัมมนา: ระบอบ สถาบัน และการอภบิาลระหว่าง
ประเทศ 

ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.485  สัมมนาความรูท้างรัฐศาสตร ์ รร.485  การศึกษาเฉพาะประเด็นทางรัฐศาสตร ์ ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

2.7 วชิาโท (กลุ่มวชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต)ิ   
รร.380 รัฐชาติและประเด็นปัญหาข้ามชาต ิ รร.380 รัฐชาติและประเด็นปัญหาขา้มชาต ิ ปรับคําอธิบาย   

รร.381  โลกาภวิัตนแ์ละโลกาภบิาล รร.381  โลกาภวิัตนแ์ละโลกาภบิาล ปรับคําอธิบาย   

รร.382  การเมอืงของการพัฒนาระหว่างประเทศ รร.382  การเมอืงของการพัฒนาระหวา่งประเทศ ปรับคําอธิบาย   

รร.384 รัฐ ตลาด และโลกาภบิาล รร.384 การศกึษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับโลกาภบิาล ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.385  สันตภิาพศึกษา รร.385  สันตภิาพศกึษา ปรับคําอธิบาย   

รร.386  เพศสภาพศกึษา รร.386  เพศสภาพศึกษา ปรับคําอธิบาย   

รร.387 การเมอืงว่าดว้ยสิ่งแวดลอ้ม รร.387 สิ่งแวดลอ้ม และการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.388 ความมั่นคงของมนุษย์ รร.388 ความมั่นคงมนุษย์ในการเมอืงโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.389 ประเด็นขา้มชาตแิละประชาสังคม รร.389 ประชาสังคมโลก ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

2.8 วชิาโท (กลุ่มวชิาบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ)   
รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบรบิทโลก รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบรบิทโลก คงเดมิ 

รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและ
เทคนคิ  

รร.341 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนคิ  คงเดมิ 

รร.342  การจัดการองคก์รและการบรหิารทรัพยากรมนุษย:์ 
ทฤษฎแีละการปฏบิัต ิ

รร.342  การจัดการองคก์รและการบรหิารทรัพยากรมนุษย:์ 
ทฤษฎแีละการปฏบิัต ิ

คงเดมิ 

รร.343 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รร.343 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยุทธ์ ปรับคําอธิบาย   

รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอ้ม ปรับคําอธิบาย   

รร.345 การบรหิารจัดการภัยพบิัติและภาวะฉุกเฉนิ รร.345 การบรหิารจัดการภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉนิ ปรับคําอธิบาย   

รร.346 นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมอืง รร.346 นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมอืง ปรับคําอธิบาย   

รร.347 การคลังและการงบประมาณ รร.347 การคลังและการงบประมาณ ปรับคําอธิบาย   

รร.348 การบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบ รร.348 การบรหิารรัฐกจิเปรยีบเทยีบ ปรับคําอธิบาย   

รร.443 สัมมนานโยบายสาธารณะ รร.443 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.444 สัมมนาการบรหิารรัฐกจิ รร.444 การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกบัการบรหิารรัฐกจิ ปรับชื่อ/คําอธิบาย  
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2.9 วชิาโท (กลุ่มวชิาเศรษฐกจิการเมืองและเศรษฐกจิ
การเมืองระหว่างประเทศ) 

  

รร.290 ความรูเ้บื้องตน้ทางเศรษฐกจิการเมอืง รร.290 ความรูเ้บื้องตน้ทางเศรษฐกจิการเมอืง ปรับคําอธิบาย   

รร.391  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค
สําหรับนโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง 

รร.394 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจุ์ลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค
สําหรับนโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง 

ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบายรายวชิา 

รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรยีบเทยีบ รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรยีบเทยีบ ปรับคําอธิบาย   

รร.395 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในเอเชยีตะวันออก รร.395 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในเอเชีย ยุบรวมวิชา รร.395 
และ รร.396 / ปรับช่ือ
และคําอธิบายรายวชิา 

รร.396 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้

รร.397 ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร ์ รร.396 ทฤษฎเีกมสําหรับนักรัฐศาสตร ์ ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบายรายวชิา 

รร.398 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะ รร.397 การศกึษาทางเลอืกสาธารณะ ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบายรายวชิา 

รร.399 เศรษฐกจิการเมอืงโลกของการคา้และการเงนิ รร.399 การเมอืงของการเงนิระหวา่งประเทศ ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.493 หัวขอ้เฉพาะดา้นเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง รร.493  การศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงระหว่าง
ประเทศ 

ปรับชื่อ/คําอธิบาย   

รร.494 เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงของการพัฒนา รร.490  เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงของการพัฒนา ปรับรหัสวชิา/
คําอธิบายรายวชิา 

2.10 วชิาเลอืกเสรี   
รร.574   ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง เศรษฐกจิการเมอืง และการ

ระหว่างประเทศ 
รร.574  ฝกึงานเกี่ยวกับการเมอืง การบรหิารรัฐกจิ และการ

ระหวา่งประเทศ 
ปรับชื่อ/คําอธิบาย/
เปลี่ยนหมวดวชิาเป็น
วิชาบังคบัเฉพาะ/  
ลดจํานวนหนว่ยกติ   

3. รายวชิาท่ีเปดิเพ่ิม   
 3.1 วชิาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย  
 มธ.101  โลก, อาเซยีน และไทย เพิ่มรายวชิา 

 มธ.102  ทักษะชีวติทางสังคม เพิ่มรายวชิา 

 มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวชิา 

 มธ.104  การคดิ อา่น และเขียนอยา่งมวีจิารณญาณ เพิ่มรายวชิา 

 มธ.105  ทักษะการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ เพิ่มรายวชิา 

 มธ.106  ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื่อสาร เพิ่มรายวชิา 

 3.2 วชิาศกึษาท่ัวไป รายวชิาของคณะ  

 มธ.312  โครงการเพื่อสว่นรวมและการรณรงค ์ เพิ่มรายวชิา 

 3.3 วชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ)  

 ร.320  การเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบ เพิ่มรายวชิา 

 3.4 วิชาเฉพาะ (วิชาบังคับเฉพาะ)  

 รร.272  การวเิคราะหน์โยบายตา่งประเทศเชงิเปรยีบเทยีบ เพิ่มรายวชิา 

 รร.470  สัมมนา: ทฤษฎคีวามสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เพิ่มรายวชิา 

 3.5 วชิาบังคับนอกคณะ  

 ศ.213  เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเบื้องตน้ เพิ่มรายวชิา 

 ศ.214  เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องตน้ เพิ่มรายวชิา 
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 3.6 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาอาณาบริเวณศึกษา)  

 รร.364  ตะวันออกกลางในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.365  รัสเซยีในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.366  สหรัฐอเมรกิาในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.367  ยุโรปในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.368  เอเชยีใตใ้นการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.369  แอฟรกิาในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 รร.375  ลาตนิอเมริกาในการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 3.7 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาแนวทางการศึกษา)  

 รร.486  ภูมภิาคนยิมเปรียบเทยีบ เพิ่มรายวชิา 

 รร.487  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอํานาจใหม ่ เพิ่มรายวชิา 

 รร.488  ทฤษฎคีลาสสกิในความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เพิ่มรายวชิา 

 รร.489  ญาณวทิยากับการเมอืงโลก เพิ่มรายวชิา 

 3.8 วชิาโท (กลุ่มวิชาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต)ิ  

 รร.373  อาชญากรรมข้ามชาตแิละโลกาภบิาล เพิ่มรายวชิา 

 รร.383  จรยิศาสตรแ์ละความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ เพิ่มรายวชิา 

 รร.483  สัมมนาทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิี่ไมใ่ชแ่บบตะวันตก เพิ่มรายวชิา 

 3.9 วิชาโท (กลุ่มวิชาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิ
การเมืองระหว่างประเทศ) 

 

 รร.391  การเมอืงของการคา้ระหวา่งประเทศ เพิ่มรายวชิา 

 รร.495  ประเด็นโตแ้ยง้รว่มสมัยในเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่ง
ประเทศ 

เพิ่มรายวชิา 

4. รายวชิาท่ียกเลกิ/ตัดออก   

4.1 วชิาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย   
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร ์     ยกเลกิ    

มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร ์     ยกเลกิ 

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี        ยกเลกิ 

มธ.151 คณติศาสตรท์ั่วไประดับมหาวทิยาลัย     ยกเลกิ 

มธ.152  หลักพื้นฐานทางคณติศาสตร ์  ยกเลกิ 

มธ.153  ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์  ยกเลกิ 

มธ.154  รากฐานคณติศาสตร ์  ยกเลกิ 

มธ.155  สถติพิื้นฐาน  ยกเลกิ 

มธ.156  ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์  ยกเลกิ 

ท.160   ภาษาไทยเบื้องตน้  ยกเลกิ 

ท.161   การใชภ้าษาไทย  ยกเลกิ 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1   ยกเลกิ 

สษ.171 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2  ยกเลกิ 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  ยกเลกิ 

4.2 วชิาศึกษาท่ัวไป รายวชิาของคณะ   
รร.120  ความรู้เกี่ยวกับอาเซยีนเบื้องตน้  
 

    ยกเลกิ    
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4.3 วชิาเฉพาะ (วชิาบังคับ)   
รร.201 กฎหมายปกครอง  ยกเลกิ    

4.4 วชิาบังคับนอกคณะ   
ศ.210  เศรษฐศาสตรเ์บื้องตน้  ยกเลกิ 

4.5 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาอาณาบริเวณศึกษา)   
รร.373  อาเซยีนในกจิการระดับโลก  ยกเลกิ 

ร.375  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
ลาตนิอเมรกิา 

 ยกเลกิ    

ร.376  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
ในตะวันออกกลาง 

 ยกเลกิ    

ร.385  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของรัสเซยี  ยกเลกิ    

ร.386  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของ
สหรัฐอเมรกิา 

 ยกเลกิ    

ร.387  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของยุโรป  ยกเลกิ    

ร.389  ความสัมพันธ์และนโยบายตา่งประเทศของกลุม่ประเทศ
เอเชยีใต ้

 ยกเลกิ    

4.6 วชิาเลอืก (กลุ่มวชิาแนวทางการศึกษา)   
รร.274  การวเิคราะหน์โยบายตา่งประเทศเบื้องตน้เชงิ

เปรียบเทยีบ 
 ยกเลกิ 

รร.278  สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพศกึษาเบื้องตน้  ยกเลกิ 

รร.375  การวเิคราะหก์ารจัดการระหวา่งประเทศ  ยกเลกิ 

4.7 วชิาโท (กลุ่มวชิาโลกาภบิาลและประเด็นข้ามชาต)ิ   
รร.383 การเมอืงและการผลติขา้มชาต ิ
 

 ยกเลกิ 

 


