
 

  

หลกัสูตรควบรัฐศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2556 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนย์ท่าพระจนัทร์  คณะรัฐศาสตร์   
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. วชิาเอก (ถ้าม)ี 
  - 

2. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   126  หน่วยกติ 

3. รูปแบบของหลกัสูตร 
 3.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4  ปี   
 3.2 ภาษาทีใ่ช้   
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
 3.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาต ิ
 3.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 3.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

4. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2551  
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556 

  ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่ 18/2555 
    เมือ่วนัที ่ 3 เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  ได้พจิารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดัการศึกษา   
 ในการประชุมคร้ังที ่7/2555 เมือ่วนัที ่4 เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2555 
  ได้รับอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังที ่12/2555 
    เมือ่วนัที ่ 24  เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2555 

5. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมคีวามพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม ศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา  
2558   



 

  

6. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จะประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เป็นคณะผู้แทนรัฐบาลไทยใน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ  บรรษัทข้ามชาติ  เป็นนักบริหาร  หรือเป็นบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
หรือจะอยู่ในแวดวงส่ือมวลชนทีม่บีทบาทในฐานะนักวชิาชีพส่ือมวลชน  เป็นผู้ส่ือข่าวน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  ตดิตามความเคลือ่นไหวของสถานการณ์การเมอืงและการระหว่างประเทศ  และได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  
ศึกษาปัญหา  เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายและแก้ปัญหาสังคมให้พฒันาต่อไปอย่างยัง่ยนื 
  
7. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
  คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจนัทร์  

8. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 8.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  เนื่องจากสังคมไทยมิได้ด ารงอยู่ในสูญญากาศ หากแต่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มาพร้อมกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมาพร้อมกับการแข่งขันด้านต่างๆที่สูงมากขึ้น
เร่ือยๆ ประเทศไทยมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องสร้างบุคลากรทีม่คีวามแข็งแกร่ง เตม็เป่ียมไปด้วยความรู้ ความสามารถและมศัีกยภาพสูง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  การเรียนการสอนในหลักสูตรได้ค านึงถึงความส าคัญของส่ิงที่กล่าวมาข้างต้น และได้น ามาวางแผน
หลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่ก าลังจะก้าวไปสู่ความเป็นบุคลากรที่ดี ทั้งส าหรับภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและ
ระดบันานาชาต ิเพือ่น าพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 8.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
  จากสถานการณ์ตามข้อ 8.1 ท าให้สังคมและวฒันธรรมเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีม่คีวามขัดแย้งเพิ่มขึน้
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ กล่าวคอื การเปลีย่นแปลงใดๆทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวตัน์ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะเกิด
ความไม่ลงรอยกนัระหว่างสังคมและวฒันธรรมแบบใหม่กับสังคมและวัฒนธรรมที่เคยมีมาแต่เดิม ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตร
จงึจ าเป็นต้องค านึงถึงสถานการณ์ดงักล่าว เพือ่สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามเข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรมทีจ่ะช่วยขับเคลือ่นให้การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นไปในลักษณะสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมไทย 
ทีม่กีารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

9. ผลกระทบจาก ข้อ 8.1  และ  8.2  ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 9.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลกัสูตรในเชิงรุก ทีม่ศัีกยภาพและสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามวิวัฒนาการของสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์โลก โดยการ
ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองรวมทั้งสถานการณ์โลกมากขึน้ รวมทั้งการบริหารองค์กรใน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตใิห้มปีระสิทธิภาพ 

 9.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็น
เลศิในทางวชิาการและการวจิยั และมุ่งธ ารงปณิธาน ในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีการ



 

  

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อน าการเมือง การบริหารทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตไิปสู่ความเป็นเลศิ 
10. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิาอืน่  
 10.1 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยวทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 - วชิาศึกษาทัว่ไป ได้แก่ มธ.100, มธ.110, มธ.120, มธ.130, มธ.151, มธ.152, มธ.153, มธ.154, มธ.155, มธ.156, ท.160,  
ท.161, สษ.070, สษ.171, สษ.172 และ ศ.210 
 - วชิาในหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ ร.210, ร.211, ร.271, ร.290,  
ร.291, ร.300, ร.321, ร.370, ร.371, ร.373, ร.375, ร.376, ร.380, ร.385, 386, ร.387 และร.389  
 10.2 รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
  ไม่ม ี
 10.3 การบริหารจดัการ 
  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้รับผดิชอบในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
รายวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที่ 1 ให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  ที่ก าหนดให้โครงการนานาชาติที่ก่อตั้ง
ภายหลงัจากการก่อตั้งวทิยาลยันานาชาตปิรีด ีพนมยงค์ ต้องมอบหมายให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนการสอน
รายวชิาพืน้ฐานดงักล่าว 

ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
    การจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ด าเนินการอยู่ ปัจจุบันนี ้เป็นระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้องการก าลังทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศชาติได้
ในระดบัหนึ่ง ส าหรับการพฒันาประเทศชาตไิปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทดัเทยีมนานาอารยประเทศ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกี าลงัคนที่
มีความรู้ทั้งในด้านการเมืองและการระหว่างประเทศอย่างลุ่มลึกรองรับงานต่างๆ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งประเทศที่
พฒันาแล้วและประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคยีงด้วย 

1.2     ความส าคญั 
     คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นฐานรากในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ครอบคลุมหลากหลายวชิาการทีจ่ะน าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ี
กบัต่างประเทศ           ให้เกดิความเข้าใจอนัดซ่ึีงกนัและกนัในทุกเร่ืองทีจ่ะน ามาซ่ึงการพฒันาประเทศให้มากทีสุ่ด 
 1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  เพือ่ให้บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมลีกัษณะดงันี ้

1) มคีวามรู้ทางวชิาการด้านรัฐศาสตร์ ทั้งการเมอืงการปกครอง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และการบริหารรัฐ
กจิ รวมทั้งมคีวามรู้เบือ้งต้นในทางปฏิบัตขิองสาขาวชิาดงักล่าว 

2) มคีวามรอบรู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  
3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มคุีณธรรม จริยธรรม และมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวม 
4) มีความรู้ในระดับสากลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค และองค์การ

ระหว่างประเทศ 



 

  

ระบบการจดัการศึกษา  การด าเนนิการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา 16 
สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนโดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิม่ช่ัวโมงการศึกษาให้เท่ากบัภาคปกติ ซ่ึงภาคฤดู
ร้อนเป็นภาคการศึกษาทีไ่ม่บังคบั 
 การคดิหน่วยกติของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นดงันี ้
  1) วชิาบรรยาย (ภาคทฤษฎ)ี 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
  2) วชิาฝึก หรือทดลอง (ภาคปฏิบัต)ิ 2 หรือ 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
  3) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม (ภาคฝึกงานอาชีพ) ใช้เวลาฝึก 3-6 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกต ิ
รวม 45-90 ช่ัวโมง มค่ีาเท่ากบั 1 หน่วยกติ 
       1.2    การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มกีารจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในการเรียนช้ันปีที ่3 
 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
  ไม่ม ี   
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
   วนั – เวลาราชการปกต ิ  
   ภาคการศึกษาที ่1  เดอืนสิงหาคม – ธันวาคม  
   ภาคการศึกษาที ่2  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัตขิองผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์                ว่าด้วยการศึกษาช้ัน

ปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 7 และมคุีณสมบัตดิงันี ้
2.2.1 กรณีทีผู้่สมคัรพ านักอยู่ในประเทศไทย 

1) มคีะแนนเฉลีย่สะสมช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 และ 5 (4 ภาคการศึกษา) หรือเทยีบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80 
2) มคีะแนนภาษาองักฤษ  ดงันี ้(เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

TOEFL  : มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT      
      หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 

IELTS   : มคีะแนนรวมเฉลีย่อย่างน้อย 5.5 คะแนน 
TU-GET : มคีะแนนรวมอย่างน้อย  500 คะแนน 
CU-TEP : มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน 
SAT     : มคีะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading  

 
 
 



 

  

2.2.2 กรณีทีผู้่สมคัรพ านักอยู่ต่างประเทศ 
1) มคีะแนนเฉลีย่สะสมช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 และ 5 (4 ภาคการศึกษา) หรือเทยีบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80 
2) มปีระวตัย่ิอ (CV / Resume) 
3) มหีนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) 
4) มคีะแนนภาษาองักฤษ  ดงันี ้(เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

TOEFL  : มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน จาก PBT  
 หรือ 60 คะแนน จาก IBT 
 หรือ 170 คะแนน จาก CBT 
IELTS  : มคีะแนนรวมเฉลีย่อย่างน้อย 5.5 คะแนน 
TU-GET :  มคีะแนนรวมอย่างน้อย  500 คะแนน 
CU-TEP :  มคีะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน 

  SAT     : มคีะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading 

ทั้งนี ้ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพจิารณาปรับลดเกณฑ์คะแนนภาษาองักฤษตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการ
คดัเลอืกผู้เข้าศึกษาในแต่ละปี 

 
การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ พื่ อ เ ข้ า ศึ ก ษ า ใ น สถ าบั น ก า ร ศึ ก ษ า 

ขั้นอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้วิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือกทั่วไป โดยผู้เข้าศึกษาจะต้อง
ผ่านกระบวนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่คณะรัฐศาสตร์ก าหนด ซ่ึงจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี และมี
รายละเอยีดการคดัเลอืกผู้ศึกษา ดงันี ้

1. กรณีทีผู้่สมคัรพ านักอยู่ในประเทศไทย 
1.1 พจิารณาผลคะแนนภาษาองักฤษ   
1.2 ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
1.3 เงือ่นไขอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
 

2. กรณีทีผู้่สมคัรพ านักอยู่ต่างประเทศ 
1.1 พจิารณา CV/ Resume และ Letters of Recommendation 
1.2 พจิารณาผลคะแนนภาษาองักฤษ   
1.3 ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 
1.4 เงือ่นไขอืน่ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  นักศึกษายงัไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเพยีงพอในด้านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  และทกัษะการคดิวเิคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ 
 
 
 



 

  

 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  โครงการฯ ได้จดัให้มกีารเรียนการสอนภาษาองักฤษระยะส้ันส าหรับนักรัฐศาสตร์ (Pre-session) ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
เพือ่เตรียมความพร้อมและปรับพืน้ฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์  ตลอดจนพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา   
  2.5 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน  
   แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพมิพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 
   อืน่ๆ (ระบุ) 

 2.6 การเทยีบโอนหน่วยกติ  รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั  
  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15 
  2) หลกัเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา   
   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 126  หน่วยกติ 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่าง
น้อย 7 ภาคการศึกษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาคการศึกษาปกต ิ
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
   นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลกัสูตรดงันี ้
   1) วชิาศึกษาทัว่ไป     30 หน่วยกติ 
   2) วชิาเฉพาะ      90 หน่วยกติ 
              2.1)  วชิาบังคบัคณะ    30 หน่วยกติ 
    2.2)  วชิาบังคบัเฉพาะ   24 หน่วยกติ 
    2.3)  วชิาบังคบันอกคณะ    3 หน่วยกติ 
    2.4)  วชิาเลอืก    12 หน่วยกติ 
    2.5)  วชิาโท    21 หน่วยกติ 
     2.5.1) วชิาบังคบั   9 หน่วยกติ 
     2.5.2) วชิาเลอืกในกลุ่มวชิา  6 หน่วยกติ 
     2.5.3) วชิาเลอืกนอกกลุ่มวชิา  6 หน่วยกติ 



 

  

   3)  วชิาเลอืกเสรี       6 หน่วยกติ 
               รวมหน่วยกติ    126 หน่วยกติ 
  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร     

  3.1.3.1 รหัสวชิา 
รายวชิาในหลกัสูตรประกอบด้วย อกัษรย่อ 2 ตวั และเลขรหัส 3 ตวั โดยมคีวามหมาย  ดงันี ้ 

  อกัษรย่อ ร. (PO)  หมายถึง รายวชิาในหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
    รร. (PI) หมายถึง  รายวชิาในหลกัสูตรควบรัฐศาสตรบณัฑิต 

เลขรหัสวชิา  ประกอบด้วย 3 หลกั  มคีวามหมาย ดงันี ้
ก. เลขหลกัร้อย หมายถึง ช้ันปีทีค่วรศึกษา ซ่ึงแบ่งตามความยากง่ายตามล าดบัในหลกัสูตรช้ันปริญญาตรี ดงันี ้

   เลข 1  หมายถึง   วชิาทีเ่หมาะส าหรับนักศึกษาฐานะปีที ่1 
   เลข 2  หมายถึง   วชิาทีเ่หมาะส าหรับนักศึกษาฐานะปีที ่1-2 
   เลข 3  หมายถึง   วชิาทีเ่หมาะส าหรับนักศึกษาฐานะปีที ่2-3 

เลข 4  หมายถึง   วชิาทีเ่หมาะส าหรับนักศึกษาฐานะปีที ่3-4 
เลข 5  หมายถึง   วชิาทีเ่หมาะส าหรับนักศึกษาฐานะปีที ่3-4 

ข. เลขหลกัสิบ หมายถึง สาขาหมวดวชิา 
   เลข 0,1,2 หมายถึง   วชิาในกลุ่มสาขาการเมอืงการปกครอง 
   เลข 3,4,5,6 หมายถึง   วชิาในกลุ่มสาขาบริหารรัฐกจิ 
   เลข 7,8  หมายถึง   วชิาในกลุ่มสาขาการระหว่างประเทศ 
   เลข 9  หมายถึง   วชิาในกลุ่มสาขาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิ  
        การเมอืงระหว่างประเทศ 

ค.  เลขหลกัหน่วย หมายถึง ประเภทของวชิา 
   เลข 0-2  หมายถึง    วชิาบังคบั 
   เลข 3-9  หมายถึง    วชิาเลอืก 
 

  3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
1)  วชิาศึกษาทัว่ไป      30 หน่วยกติ 
  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

ส่วนที ่ 1 : เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่ าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  จ านวน 21 หน่วยกติ 
ดงัต่อไปนี ้ 

 
หมวดมนุษยศาสตร์         บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 
มธ.110    สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                                                              
TU110    Integrated  Humanities 

 
2(2-0-4)                          

หมวดสังคมศาสตร์          บังคบั 2 วชิา 5 หน่วยกติ 
มธ.100    พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                                              
TU100   Civic Education  

 
3(3-0-6)  
 



 

  

มธ.120    สหวทิยาการสังคมศาสตร์                                                               
TU120    Integrated  Social  Science 

2(2-0-4)                                                      

หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์   
 วทิยาศาสตร์  บังคบั 1 วชิา 2 หน่วยกติ 

มธ.130    สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                                        
TU130    Integrated  Science  and  Technology 
 คณิตศาสตร์  บังคบัเลอืก 1 วชิา 3 หน่วยกติ 

มธ.151   คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั  
TU151   General College Mathematics               

 
 
2(2-0-4)  
 
 
3(3-0-6)                                                         

มธ.152   หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์    
TU152 Fundamental Mathematics                   
มธ.153  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์      
TU153 General Concept of Computer             
มธ.154   รากฐานคณิตศาสตร์     
TU154   Foundation of Mathematics                   
มธ.155   สถิตพิืน้ฐาน     
TU155   Fundamental Statistics                           
มธ.156   ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์  
TU156  Introduction to Computer 

3(3-0-6)                   
 
3(3-0-6)                                                         
 
3(3-0-6)                                                         
 
3(3-0-6)                                                         
 
3(3-0-6)                                                                                               

หมวดภาษา  
 ภาษาไทย                  

ท.160    ภาษาไทยเบือ้งต้น     
TH.160  Basic Thai             
หรือ ท.161  การใช้ภาษาไทย      
TH.161  Thai Usage 

 
 
3(3-0-6)                                                                                               
 
3(3-0-6)                                                                                               
 

(กรณีนกัศึกษาทีไ่ม่มคีวามรู้ภาษาไทย หรือมคีวามรู้ภาษาไทยน้อยมากจนไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้ คณะอาจก าหนดให้
นักศึกษาทีม่คุีณสมบัตดิงักล่าว ศึกษาวชิา ท.160 ภาษาไทยเบือ้งต้น แทนวชิา ท.161 การใช้ภาษาไทย) 

 ภาษาองักฤษ                 บังคบั 3 วชิา 9 หน่วยกติ 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน1  (ส าหรับผู้ทีม่พีืน้ความรู้ไม่ถึง สษ.171)  
EL.070  English Course 1                                     
สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2    
EL.171  English Course 2                                     
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3    
EL.172 English Course 3    
 
 

 
0(3-0-6)                                                                                               
 
3(3-0-6)           
 
3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

  

  ส่วนที ่2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก าหนดไว้  
9 หน่วยกติ  ดงันี ้ 
รร.120  ความรู้เกีย่วกบัอาเซียนเบือ้งต้น      3(3-0-6)                 
PI.120  Introduction to ASEAN Affairs      
รร.121  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในโลกแห่งการเปลีย่นแปลง    3(3-0-6) 
PI.121 Social Science and Humanities in the Changing World 
รร.122   สังคม เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน     3(3-0-6) 
PI.122 Society, Technology and Science 
 
2)  วชิาเฉพาะ      90 หน่วยกติ 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนเรียนวชิาเฉพาะตามทีก่ าหนด ดงันี ้
 2.1)   วชิาบังคบั      30 หน่วยกติ 
ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบือ้งต้น        3(3-0-6) 
PO.210 Introduction to Political Philosophy 
ร.211  ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์        3(3-0-6) 
PO.211 Introduction to Political Science 
ร.271  ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
PO.271 Introduction to International Relations 
ร.300  วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์       3(3-0-6) 
PO.300 Social Science Methodology  
ร.321  การเมอืงการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
PO.321 Thai Government and Politics  
ร.380  เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
PO.380  Economics and International Politics 
รร.200  ภาษาองักฤษส าหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
PI.200   English for Political Science Studies 
รร.201   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 
PI.201   Administrative Law       
รร.241  ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 
PI.241  Introduction to Public Administration and Public Policy 
รร.280  ทฤษฎกีารเมอืงระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ปัจจุบนั       3(3-0-6) 
PI.280  Theories in International Politics and Current Affairs 

 2.2) วชิาบังคบัเฉพาะ    24 หน่วยกติ    
ร.290 องค์การระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
PO.290 International Organizations 
 



 

  

ร.291 กฎหมายระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 
PO.291 International Law 
ร.370 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย       3(3-0-6) 
PO.370 Thai Foreign Affairs 
ร.371 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
PO.371 Southeast Asian Affairs  
รร.270  ประวตัศิาสตร์ แนวทาง และข้อถกเถียงปัจจุบันในทางการทูต   3(3-0-6) 
PI.270   Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 
ร.373 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก  3(3-0-6) 
PO.373 Foreign Relations and Policies in East Asia 
รร.481 สัมมนาเกีย่วกบัปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
PI.481   Seminar: Problems in International Politics and Economics 
รร.482  สัมมนา: โลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มทางภูมภิาคและรัฐ      3(3-0-6) 
PI.482   Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 
 
 2.3) วชิาบังคบันอกคณะ  3 หน่วยกติ 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น         3(3-0-6) 
EE.210  Introductory Economics 

 2.4)  วชิาเลอืก      12  หน่วยกติ 
  2.4.1  กลุ่มวชิาอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) เลอืก 2 วชิา 6 หน่วยกติ   จากวชิาต่อไปนี ้
ร.375   ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกา   3(3-0-6) 
PO.375 Latin American Affairs 
ร.376   ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง  3(3-0-6) 
PO.376 Middle East Affairs 
ร.385   ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศรัสเซีย     3(3-0-6) 
PO.385 Foreign Policy of  Russia 
ร.386    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 
PO.386 Foreign Policy of the United States of America 
 
ร.387    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป     3(3-0-6)            
PO.387 European Affairs 
ร.389    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   3(3-0-6) 
PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries 
รร.373  อาเซียนในกจิการระดบัโลก       3(3-0-6) 
PI.373  ASEAN in Global Affairs  
รร.374  จนีในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 



 

  

PI.374  China in the Current World Affairs 
รร.378  ญี่ปุ่ นในเหตกุารณ์โลกปัจจุบัน       3(3-0-6) 
PI.378  Japan in the Current World Affairs 

 2.4.2  กลุ่มวชิาแนวทางการศึกษา (Approaches and Issues) เลอืก 2 วชิา 6 หน่วยกติ จากวชิาดงันี ้ 
รร.274   การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศเบือ้งต้นเชิงเปรียบเทยีบ    3(3-0-6)  
PI.274   Introduction to Comparative Foreign Policy 
รร.278  สันตภิาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
PI.278   Introduction to Peace Studies and Gender Studies  
รร.375   การวเิคราะห์การจดัการระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
PI.375   International Management Analysis 
รร.376  ระเบียบวธีิศึกษาทางเลอืกในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6)          
PI.376  Alternative Approaches in International Relations 
รร.377  ความมัน่คงและยุทธศาสตร์ศึกษา      3(3-0-6) 
PI.377  Strategic Studies 
รร.379  ศาสนาอสิลามและการเมอืงโลก      3(3-0-6) 
PI.379  Islam and Global Politics 
รร.483  สัมมนาความขดัแย้งและการจดัการกบัความขัดแย้งระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
PI.483  Seminar in International Conflict and Resolution 
รร.484  สัมมนาความร่วมมอืระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
PI.484  Seminar in International Cooperation 
รร.485  สัมมนาความรู้ทางรัฐศาสตร์       3(3-0-6) 
PI.485  Seminar in Political Science 

 2.5)  วชิาโท      21 หน่วยกติ 
 2.5.1 กลุ่มวชิา โลกาภิบาลและประเดน็ข้ามชาต ิ(Governance and Transnational Studies) 

 2.5.1.1 วชิาบังคบั   ศึกษา 3 วชิา   9   หน่วยกติ 
รร.380  รัฐชาตแิละประเดน็ปัญหาข้ามชาต ิ      3(3-0-6) 
PI.380  Nation State and Transnationalism 
รร.381  โลกาภิวตัน์และโลกาภิบาล       3(3-0-6) 
PI.381  Globalization and Governance  
รร.382  การเมอืงของการพฒันาระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
PI.382  The Politics of International Development 

2.5.1.2 วชิาเลอืกในกลุ่มวชิา    เลอืก 2 วชิา  6  หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้ 
รร.383  การเมอืงและการผลติข้ามชาติ       3(3-0-6) 
PI.383  Politics of Transnational Production 
 



 

  

รร.384  รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3(3-0-6) 
PI.384  State, Market and Governance 
รร.385  สันตภิาพศึกษา         3(3-0-6) 
PI.385  Peace Studies 
รร.386  เพศสภาพศึกษา         3(3-0-6) 
PI.386  Gender Studies 
รร.387  การเมอืงว่าด้วยส่ิงแวดล้อม       3(3-0-6) 
PI.387  Environmental Politics 
รร.388  ความมัน่คงของมนุษย์       3(3-0-6) 
PI.388  Human Security  
รร.389  ประเดน็ข้ามชาตแิละประชาสังคม      3(3-0-6) 
PI.389  Transnational Issues and Civil Society 
 
 

2.5.1.3  วชิาเลอืกนอกกลุ่มวชิา    เลอืกศึกษา 2 วชิา   6  หน่วยกติ  
 นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษารายวชิาใดกไ็ด้ในหมวดวชิาเลอืกของกลุ่มวชิาโทนอกสาขาวชิาทีต่นศึกษาอยู่  โดยเลอืกศึกษา
จากกลุ่มสาขาวชิาบริหารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ หรือกลุ่มสาขาวชิาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ 

 2.5.2 กลุ่มวชิา บริหารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ (Public Administration and Public Policy) 
 2.5.2.1 วชิาบังคบั ศึกษา 3 วชิา  9  หน่วยกติ  
รร.340  นโยบายและการจดัการสาธารณะในบริบทโลก     3(3-0-6) 
PI.340  Public Policy and Management in the Global Context 
รร.341  การวเิคราะห์และประเมนิผลนโยบาย:  แนวคดิและเทคนคิ    3(3-0-6) 
PI.341  Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques 
รร.342  การจดัการองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎแีละปฏิบตั ิ  3(3-0-6) 
PI.342  Organization and Human Resources Management: Theories and Practices 

2.5.2.2  วชิาเลอืกในกลุ่มวชิา    เลอืก 2 วชิา  6  หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้ 

รร.343  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6) 
PI.343  Strategic Planning and Management  
รร.344  นโยบายและการจดัการส่ิงแวดล้อม      3(3-0-6) 
PI.344  Environmental Management and Policy 
รร.345  การบริหารจดัการภัยพบิตัแิละภาวะฉุกเฉิน     3(3-0-6) 
PI.345  Disaster and Emergency Management 
รร.346  นโยบายการพฒันาและการจดัการเมอืง      3(3-0-6) 
PI.346  Urban Planning and Development Policy 
 



 

  

รร.347 การคลงัและการงบประมาณ       3(3-0-6) 
PI.347  Fiscal and Budgeting 
รร.348  การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ       3(3-0-6) 
PI.348  Comparative Public Administration 
รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ       3(3-0-6) 
PI.443  Seminar in Public Policy 
รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกจิ       3(3-0-6) 
PI.444  Seminar in Public Administration 

2.5.2.3  วชิาเลอืกนอกกลุ่มวชิา    เลอืกศึกษา  2 วชิา   6  หน่วยกติ  
 นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษารายวชิาใดกไ็ด้ในหมวดวชิาเลอืกของกลุ่มวชิาโทนอกสาขาวชิาทีต่นศึกษาอยู่  โดยเลอืกศึกษา
จากกลุ่มสาขาวชิาโลกาภิบาลและประเดน็ข้ามชาต ิหรือกลุ่มสาขาวชิาเศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ 

 2.5.3) กลุ่มวชิา เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกจิการเมอืงระหว่างประเทศ (Political Economy and International Political 
Economy) 
 2.5.3.1 วชิาบังคบั ศึกษา  3 วชิา  9  หน่วยกติ  
รร.290  ความรู้เบือ้งต้นทางเศรษฐกจิการเมอืง      3(3-0-6) 
PI.290   Introduction to Political Economy      
รร.391  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคส าหรับนโยบาย   3(3-0-6) 
             เศรษฐกจิและการเมอืง 
PI.391  Microeconomic and Macroeconomic Theory for Political and Economic Policies 
รร.392  เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ       3(3-0-6) 
PI.392  Comparative Political Economy 

2.5.3.2  วชิาเลอืกในกลุ่มวชิา    เลอืก 2 วชิา   6  หน่วยกติ จากวชิาดงัต่อไปนี้ 
รร.395  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออก     3(3-0-6) 
PI.395  Political Economy in East Asia 

รร.396  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้     3(3-0-6) 

PI.396  Political Economy in Southeast Asia 

รร.397  ทฤษฎเีกมส าหรับนักรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 

รร.398 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะ    3(3-0-6) 

PI.398  Public Choice  

รร.399  เศรษฐกจิการเมอืงโลกของการค้าและการเงนิ         3(3-0-6) 
PI.399  Global Political Economy of Trade and Finance 
รร.493  หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืง            3(3-0-6) 

PI.493  Special Issues in Political Economy 

รร.494  เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพฒันา      3(3-0-6) 



 

  

PI.494  Political Economy of Development  

 2.5.3.3  วชิาเลอืกนอกกลุ่มวชิา    เลอืกศึกษา 2 วชิา   6  หน่วยกติ  
 นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษารายวชิาใดกไ็ด้ในหมวดวชิาเลอืกของกลุ่มวชิาโทนอกสาขาวชิาทีต่นศึกษาอยู่  โดยเลอืกศึกษา
จากกลุ่มสาขาวชิาโลกาภิบาลและประเดน็ข้ามชาต ิหรือกลุ่มสาขาวชิาบริหารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ  
 
3)  วชิาเลอืกเสรี    6        หน่วยกติ 

นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาใดกไ็ด้ ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   
ซ่ึงหมายรวมถงึวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ และวชิาทีค่ณะเปิดสอนเป็นวิชาเลอืกเสรี คอื                                                     
รร.574  ฝึกงานเกีย่วกบัการเมอืง เศรษฐกจิการเมอืง และการระหว่างประเทศ     3 (0-6-3) 
PI.574  Internship and Training in Politics, Political Economy and International Relations       

ทั้งนี ้นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ระดบั 100 ได้ 
นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านบัเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุดงัต่อไปนี ้
1. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา  
2. วชิาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา  
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
 
3.1.3.2 การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในหลกัสูตรควบรัฐศาสตรบณัฑิต (การเมอืงและการระหว่างประเทศ) ภาค

ภาษาองักฤษ 
นักศึกษาผู้ใด ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ตามหลกัสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต (การเมอืงและการระหว่างประเทศ) ได้หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ มสิีทธิได้รับอนุปริญญา ตามเงือ่นไขต่อไปนี ้
1. ได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 2.00 
2. ได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา  
3. ได้ศึกษารายวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยัและของหลกัสูตร 30 หน่วยกติ 
4. ได้ศึกษารายวชิาเฉพาะในหลกัสูตร 54  หน่วยกติ ดงันี ้

4.1 วชิาบังคบัคณะ 30 หน่วยกติ (10 วชิา) 
4.2 วชิาบังคบัเฉพาะ 24 หน่วยกติ (8 วชิา) 

5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต (2 วิชา) โดยจะต้องเลือกรายวิชาตั้งแต่รหัส  200  ขึ้นไป ที่เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิาเลอืกเสรี ซ่ึงหมายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ และวชิาทีค่ณะฯ เปิดสอนเป็น
วชิาเลอืกเสรี คอื รร.574  ฝึกงานเกีย่วกับการเมอืง เศรษฐกจิการเมอืงและการระหว่างประเทศ                      

ทั้งนี ้นักศึกษาสามารถเลอืกศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ระดบั 100 ได้  
นักศึกษาจะน าวชิาเหล่านีม้านบัเป็นวชิาเลอืกเสรีไม่ได้ ตามเงือ่นไขทีร่ะบุดงัต่อไปนี ้
1. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวชิา  
2. วชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพือ่การส่ือสารในองค์กร 
 
 



 

  

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 

มธ.100   พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 
มธ.120  สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 
วชิาบังคบัเลอืกหมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนที ่1 (1 วชิา) 3 
ท.161  การใช้ภาษาไทย 
(กรณีนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ภาษาไทย หรือมีความรู้ภาษาไทยน้อยมากจนไม่สามารถส่ือสารด้วย
ภาษาไทยได้ คณะอาจก าหนดให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวศึกษาวิชา ท.160 ภาษาไทยเบื้องต้น 
แทนวชิา ท.161 การใช้ภาษาไทย) 

3 

สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 
รร.120  ความรู้เกีย่วกบัอาเซียนเบือ้งต้น 3 

รวม 19 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 
ร.211  ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์   
ร.291 กฎหมายระหว่างประเทศ 
รร.121   สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในโลกแห่งการเปลีย่นแปลง 

3 
3 
3 

รร.122   สังคม เทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน 3 

รวม 17 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่1 
ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบือ้งต้น 
ร.271  ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 

หน่วยกติ 
3 
3 

รร.200  ภาษาองักฤษส าหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์   3 
รร.201  กฎหมายปกครอง 3 
รร.241  ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ 3 
รร.270  ประวตัศิาสตร์ แนวทาง และข้อถกเถียงปัจจุบันในทางการทูต   3 

รวม 18 

ปีการศึกษาที ่2 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ร.290 องค์การระหว่างประเทศ  3 
ร.321  การเมอืงการปกครองของไทย 3 
รร.280   ทฤษฎกีารเมอืงระหว่างประเทศและเหตกุารณ์ปัจจุบัน  
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น   

3 
3 

วชิาโท  (บังคบั) 3 
วชิาโท  (บังคบั) 3 

รวม 18 

 



 

  

 

ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกติ 
ร.300  วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์ 3 
ร.370 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 3 
ร.371 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 3 
ร.380  เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ   3 
วชิาโท  (บังคบั) 3 
วชิาเลอืก 3 

รวม 18 

ภาคเรียนที ่2 หน่วยกติ 
ร.373 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก 3 
รร.481 สัมมนาเกีย่วกบัปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 3 
รร.482  สัมมนา: โลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มทางภูมภิาคและรัฐ    
วชิาโท  (เลอืก) 3 
วชิาโท  (เลอืก) 3 
วชิาเลอืก 3 

รวม 18 

ภาคฤดูร้อน   หน่วยกติ 
วชิาเลอืก 3 
วชิาเลอืก 3 

รวม 6 

  

ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1   หน่วยกติ 
วชิาโท  (เลอืก) 3 
วชิาโท  (เลอืก) 3 
วชิาเลอืกเสรี 3 
วชิาเลอืกเสรี 3 

รวม 12 
  
 
 
 
 
 
 



 

  

  3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา  
   3.1.5.1  ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 

1)  วชิาศึกษาทัว่ไป  
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ ทีไ่ด้สะท้อนความเช่ือ ความคดิ การพฒันาทางสตปัิญญาสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
ตลอดจนให้รู้จกัมวีธีิการคดิ วเิคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ทีม่นุษยชาตกิ าลงัเผชิญอยู่ อาท ิผลกระทบของการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ปัญหาความรุนแรง สงครามและวกิฤตต่าง ๆ ของโลกเพือ่ทีเ่ราจะสามารถด าเนินชีวติต่อไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงของโลกนี ้

หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย  (The Rule of Law) 
เข้าใจความหมายของ “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น “พลเมอืง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มคีวามรับผดิชอบต่อสังคมโดยใช้วธีิการเรียนรู้โดยลงมอืปฏิบตั ิ(Learning by doing)   

 

มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย์ โดยศึกษาก าเนิดของ
สังคมศาสตร์กับโลกยุคสมัยใหม่ การแยกตัวของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วทิยาศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคัญ 
ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมัยแบบต่าง ๆ โดยใช้
ความรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เข้าใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลระดับกลุ่ม ระดับมห
ภาคทางสังคม ระดบัสังคม ทีเ่ป็นรัฐชาตแิละระดบัสังคมทีร่วมเป็นระบบโลก 

 

หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ 
  วทิยาศาสตร์ 

มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคดิ ทฤษฎปีรัชญาพืน้ฐาน และกฎเกณฑ์ทางวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ี
ความส าคญัและมส่ีวนเกีย่วข้องต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบัน ผลกระทบระหว่างวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม และศึกษาประเดน็การถกเถียงทีส่ าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเป็น
มนุษย์ 



 

  

  คณิตศาสตร์ 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 

(ไม่นับหน่วยกติให้กบันกัศึกษาทีม่รีหัสคณะ 02, 04 และตั้งแต่ 09 ถึง 14,16,17) 
เซต ระบบจ านวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้เบือ้งต้นของก าหนดการเชิงเส้น ตรรกวิทยา การ

ค านวณดอกเบี้ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี  ความน่าจะเป็นเบือ้งต้น แนวคิดสถิติเชิงอนุมาน
เบือ้งต้น โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics 
 (วชิานีส้ าหรับนักศึกษาทีเ่คยเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไม่ต า่กว่า 16 หน่วยกติหรือเป็นวชิาทีค่ณะ/
สาขาวชิาบังคบัให้เรียน) 
 หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ทีใ่ช้ในการพสูิจน์ วธีิการพสูิจน์แบบต่าง ๆ การอ้างเหตุผล การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์    การ
พิสูจน์ในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและค่าสัมบูรณ์ การแก้อสมการ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันชนิดต่างๆ โจทย์ประยุกต์ของฟังก์ชัน การเขียน
กราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่าย 

มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU153   General Concepts of Computer  
 องค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการประมวลผลพืน้ฐานการส่ือสารข้อมูล 
ระบบเครือข่าย อนิเตอร์เน็ต หลกัการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณ
และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 
 
มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU154 Foundation of Mathematics 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่าง
กราฟของภาคตดักรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิม่ ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎจี านวนเบือ้งต้น 

มธ.155  สถิตพิืน้ฐาน           3 (3-0-6) 
TU155   Elementary Statistics 
 ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มทวินาม 
ปัวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดยีว การทดสอบไคก าลงัสอง 

มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU156   Introduction to Computers and Programming 
  หลกัการพืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์ หลกัการการประมวลผลข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ขั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนข้อมูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแก้ปัญหาด้วยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 



 

  

หมวดภาษา 

  ภาษาไทย 

ท.160 ภาษาไทยเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TH160    Basic Thai 

 (ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือได้รับอนุมตัจิากภาควชิาภาษาไทย) 
 การใช้ภาษาไทยด้านตวัอกัษร เสียง ค า ความหมายของค า ประโยค และฝึกทกัษะทั้งส่ี  คอื ฟัง พูด อ่าน เขียน  

 หมายเหต ุ
 1. ผู้เรียนต้องเป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ หรือนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ภาษาไทยหรือมีความรู้ภาษาไทยน้อยมาก

เนื่องจากต้องพ านัก หรือศึกษาในต่างประเทศ หรือศึกษาหลกัสูตรนานาชาตเิป็นเวลานาน จนไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้ 
 2. คณะหรือโครงการต่างๆ ที่มีนักศึกษากลุ่มดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน ท.160 ได้ แต่ทั้งนี้
หากภาควชิาฯ พบว่านักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในระดับ ท.161 ภาควิชาฯ จะด าเนินการให้นักศึกษาเพิกถอนรายวิชา ท.
160 แล้วไปลงทะเบียนรายวชิา ท.161 
 3. กรณีที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะหรือโครงการต่างๆ ก าหนดให้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาไทย 2 
รายวิชา คือ ท.161 และ ท.162 หรือ ท.161 และ ท.163 หากมีนักศึกษาในกรณี ข้อ 1 คณะหรือโครงการสามารถจัดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 2 รายวชิา คอื ท.160 ภาษาไทยเบือ้งต้น และ ท.161 การใช้ภาษาไทย 

ท.161 การใช้ภาษาไทย  3 (3-0-6) 
TH161 Thai Usage 
 หลักและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความส าคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคดิและการเขียน เรียบเรียงได้อย่างเหมาะสม 

  ภาษาอังกฤษ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

  วชิาบังคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา 
  เป็นวชิาเสริมทีม่ไิด้คดิหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพืน้ฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่สูงพอที่จะเข้า

ศึกษาในระดับพืน้ฐานได้  (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกับจ านวนหน่วยกิต
ทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉลีย่) 

 หลกัสูตรเบือ้งต้นเพือ่เตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทีใ่ช้ในชีวติจริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง  พูด 
อ่าน เขียน 

สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3  (3-0-6) 
EL171 English Course 2 
 วชิาบังคบัก่อน :  EL070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพือ่ส่งเสริมทกัษะฟัง พูด อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนักศึกษาส าหรับการ
เรียนภาษาองักฤษในระดบัทีสู่งขึน้ 

สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3  (3-0-6) 
EL172 English Course 3 
 วชิาบังคบัก่อน  : EL171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบันภาษา   



 

  

 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ทกัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัทีซั่บซ้อนกว่าในวชิา
ภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเน้นทกัษะการพูดและการเขียน 

 

2)  วชิาของหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

ร.210 ปรัชญาการเมอืงเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
PO.210    Introduction to  Political Philosophy 
  ทีม่าและความหมายของวชิาปรัชญาการเมอืงตลอดจนประเดน็ทีส่ าคญั ๆ ในปรัชญาการเมือง เช่น อะไรคือจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของมนุษย์  จุดหมายของรัฐ  ความยุติธรรม  ฯลฯ  โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการ
แก้ปัญหาของปรัชญาการเมอืง  ความคดิและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่  นักศึกษาจะต้องศึกษาผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและ
ตะวนัออก  เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวชิาอืน่ ๆ ต่อไป 

ร.211     ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PO.211    Introduction to Political Science  
  ธรรมชาตแิละวธีิการของรัฐศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่น ๆ  ขอบเขตการศึกษาจะ
ครอบคลุมถึงทฤษฎต่ีาง ๆ ทางรัฐศาสตร์   และหลกัการเกีย่วกบัอ านาจ   การใช้อ านาจ   ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล  สถาบัน
การเมอืง   การปกครอง  พลงัทางการเมอืง  กระบวนการเมอืงและประชาคมนานาชาตด้ิวย 

ร.271    ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ    3 (3-0-6) 
PO.271   Introduction to  International Relations 
 พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการระหว่างประเทศ    ปัจจัยทางด้าน
การเมือง   ทหาร   เศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม    ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ    เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ  ตลอดจนพฒันาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปต่าง ๆ เช่น  ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และ
สถาบันระหว่างประเทศ อนัเป็นผลจากและต่อปัจจยัดงักล่าว 

ร.290    องค์การระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
PO.290    International Organizations 
   วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ร.271 
    ประวัติองค์การระหว่างประเทศในระดับต่าง ๆ เร่ิมจากการประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเฮก  สันนิบาตชาติและ
สหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก (WTO)  ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ  โดยจะช้ีให้เห็นโครงสร้างและอ านาจหน้าที ่ 
บทบาท  และการด าเนินงานขององค์การเหล่านีใ้นการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และ
การเมอืง  ตลอดจนพจิารณาถึงความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศด้วย 

ร.291    กฎหมายระหว่างประเทศ       3  (3-0-6) 
PO.291    International Law  
    หลักการและทฤษฎีของกฏหมายระหว่างประเทศ   ที่มาของกฏหมายระหว่างประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบัน   
ความสัมพนัธ์ระหว่างกฏหมายภายในกบักฏหมายระหว่างประเทศ  สถานะของบุคคลในกฏหมายระหว่างประเทศ  รวมถึงสิทธิและ
หน้าทีข่องรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ  รัฐต่อเอกชน  ที่มาและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ  และกฎมายระหว่าง



 

  

ประเทศทางทะเล ตลอดจนปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องระหว่างกฏหมายระหว่างประเทศกับการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซ่ึงอาจจะ
น ามาศึกษาเป็นกรณีๆ  ไป 

ร.300   วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์        3 (3-0-6) 
PO.300    Social Science Methodology 
    วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ร.211 
    วิธีการหาความรู้และวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร้าง
แนวความคิด ประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ และรายงานผลการวิจัย การตีความตัวบท การวิเคราะห์ภาษา รวม
ตลอดถึงแนววเิคราะห์ในวธีิการหาความรู้แบบอืน่ ๆ  ทีใ่ช้กนัอยู่ในแวดวงการวจิยัสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน 

 

ร.321   การเมอืงการปกครองของไทย       3 (3-0-6) 
PO.321   Thai Government and Politics     

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ร.211 
ปัจจยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการเมืองการปกครองของไทย เช่น ประวัติศาสตร์  โครงสร้างสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ

และการเมืองไทย  ลักษณะและแนวโน้มของชีวิตการเมืองของไทย  ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น  วิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างชีวิตการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ  ส ารวจปัญหาทางการเมืองการปกคร องในยุคของการ
เปลีย่นแปลงตามปัจจยัเหล่านี ้

 

ร.370   ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย     3  (3-0-6) 
PO.370    Thai Foreign Affairs 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้ รร.280 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ  พิจารณาปัจจัยและกระบวนการในการก าหนดนโยบาย   แบบ

แผนของนโยบาย  การด าเนินนโยบายต่างประเทศ  ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศทีม่ผีลต่อการเมอืงภายในของไทย 
 

ร.371    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้   3  (3-0-6) 
PO.371    Southeast Asian Affairs 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280   
     ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศภายในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และความสัมพนัธ์กับมหาอ านาจนอกภูมิภาค วิชา
นีจ้ะเร่ิมด้วยการส ารวจปัจจยัด้านประวตัศิาสตร์ทีส่่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าว ตามด้วยการศึกษาความ
ท้าทายและประเดน็ปัญหาทีป่ระเทศในภูมภิาคเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อกีทั้งวเิคราะห์ความขัดแย้งและความร่วมมอืภายใต้ความท้าทาย
เหล่านี ้

ร.373  ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก  3 (3-0-6) 
PO.373    Foreign Relations and Policies in East Asia 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 



 

  

    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก อันได้แก่  จีน  ญี่ปุ่ น  เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมทั้ง
ไต้หวัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านีก้ับประเทศมหาอ านาจและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง อีกทั้งจะศึกษาบทบาท
ของประเทศเหล่านีใ้นองค์การระหว่างประเทศ     

ร.375    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกา         3 (3-0-6) 
PO.375    Latin American Affairs 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
 พืน้ภูมหิลงัของนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบัน  และเน้นเหตุการณ์ปัจจุบันเป็น
ส าคญั  โดยจะพจิารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศเหล่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)   นอกจากนั้น
จะได้ร่วมพจิารณาศึกษาการด าเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศทีม่ต่ีอสหรัฐอเมริกาและต่อประเทศอืน่ ๆ ในโลกอกีด้วย 

ร.376    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง          3 (3-0-6) 
PO.376    Middle East Affairs 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
  นโยบายต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง โดยจะพจิารณาถึงการรวมกลุ่ม
รัฐอาหรับ (Arab League)  การด าเนินนโยบายของกลุ่มประเทศเหล่านี้ต่อสหประชาชาติ  ต่อประเทศมหาอ านาจและต่อปัญหา
การเมอืงระหว่างประเทศอืน่ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างอาหรับกบัอสิราเอล 

ร.380    เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PO.380     Economics and International Politics 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา ร.271  
      ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจกับความร ่ารวย
หรือความยากจนในระดบัระหว่างประเทศ ด้วยการวเิคราะห์พฒันาการของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ตั้งแต่ยุคอาณา
นิยมจนถึงปัจจุบัน โดยใช้มุมมองทางทฤษฎแีละกรอบแนวคดิด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืงระหว่างประเทศ (International Political 
Economy) โดยเน้นช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่องเป็นต้นมา 

ร.385 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย     3  (3-0-6) 
PO.385 Foreign Policy of  Russia 

วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280  
พฒันาการและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและ

ภายนอกทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น และรัสเซียในช่วงหลังสงครามเย็น 
ความต่อเนื่องและการเปลีย่นแปลงในนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์ต่างประเทศของรัสเซียกับมหาอ านาจและกับภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก รวมทั้งประเดน็ร่วมสมยัและแนวโน้มในอนาคต        

ร.386    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา   3  (3-0-6) 
PO.386    Foreign Policy of the United States of America 
    วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
    การก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  โดยพิจารณาองค์ประกอบทางการเมืองและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการวางแผนและด าเนินนโยบายต่างประเทศ  โดยจะเน้นถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่
สองเป็นต้นมาต่อภูมภิาคต่าง ๆ ของโลก 



 

  

ร.387    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป    3  (3-0-6) 
PO.387    European Affairs 
    วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
    ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป และวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของประเทศเหล่านี ้ โดยพิจารณา
ถึงการรวมกลุ่มของประเทศ เช่น สหภาพยุโรป  นาโต้  ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศในทวีปยุโรป  และความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้จากการล่มสลายของลทัธิคอมมวินิสต์ในยุโรปตะวันออก  นอกจากนีย้ังศึกษาบทบาทของกลุ่มประเทศใน
ยุโรปทีม่ต่ีอการเมอืงระหว่างประเทศด้วย 

ร.389    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   3  (3-0-6) 
PO.389    Foreign Policy of South Asian Countries 
    วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้  อันประกอบด้วย  อินเดีย  ปากีสถาน  อัฟกานิสถาน บังคลา
เทศ  ศรีลังกา  เนปาล  ภูฐานและมัลดีฟส์  โดยจะเน้นความส าคัญของกลุ่มประเทศนี้ที่มีต่อขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด กลุ่ม
ประเทศอฟัริกา  ตะวนัออกกลาง  เอเชียแปซิฟิค  และประเทศอืน่ ๆ  ตลอดจนศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กร  ความร่วมมือ
ในภูมิภาคระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  และความร่วมมือระหว่างกลุ่มเอเชียใต้กับองค์กร
ภูมภิาคอืน่  ๆ เช่น  อาเซียน  เอเปค  และสหภาพยุโรป  

3)  วชิาของหลกัสูตรควบรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ  
(ภาคภาษาองักฤษ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

รร.120 ความรู้เกีย่วกบัอาเซียนเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
PI.120 Introduction to ASEAN Affairs 

การศึกษาในวิชานี้ มีจุดประสงค์ที่จะน าเสนอภูมิหลังและความเป็นมาของอาเซียน ซ่ึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มี
การบูรณาการในเบือ้งต้น โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที ่1 มุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีน่ ามาสู่การจดัตั้งสมาคมอาเซียน ส่วนที ่
2 มุ่งศึกษาถึงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมของอาเซียนต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจะน าเสนอถึง
บรรทัดฐานหรือแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินนโยบายในฐานะที่เป็นองค์กรในระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ทีส่่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกหรือทั่วทั้งภูมิภาคในมิติที่หลากหลาย เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ, มิติทางด้าน
ความมัน่คง, ประเดน็การสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนั รวมทั้งการศึกษาปฏิสัมพนัธ์ภายในระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียน  

 

รร.121 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในโลกแห่งการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
PI.121 Social Science and Humanities in the Changing World 

สัมมนาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกได้ 
โดยจะเชิญวทิยากรซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านสังคมศาสตร์และมุษยศาสตร์จากหลากหลายสาขา เป็นผู้น าเสนอความท้าทายใหม่ๆที่
เกิดขึ้น ตลอดจนการด าเนินนโยบายตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น รวมทั้งการช้ีแนะแนวทางในการเผชิญหน้าและการ
ปรับตวัให้สอดคล้องกบัพลวตัการเปลีย่นแปลงของโลก นอกจากนีน้ักศึกษายงัสามารถมส่ีวนร่วมในการแลกเปลีย่นทศันคตริะหว่าง
กนั ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสทีจ่ะก่อให้เกดิองก์ความรู้ใหม่ๆทีน่่าสนใจเพิม่ขึน้ได้  



 

  

รร.122 สังคม เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน    3 (3-0-6) 
PI.122 Society, Technology and Science 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงทางด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน โดยอาศัย
แนวทางการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ รวมทั้งผลกระทบทีม่ต่ีอสังคมของเราในโลกปัจจุบัน และเพือ่น าเสนอและแลกเปลีย่นทศันะกบั
นักศึกษา และน าเสนอทางออกของประเดน็ปัญหาต่างๆ ร่วมกบัผู้บรรยายรับเชิญ 

รร.200 ภาษาองักฤษส าหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
PI.200  English for Political Science Studies 

การพฒันาทกัษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ทางด้านภาษาองักฤษ จากกจิกรรมต่างๆ  เช่น การอภิปรายในคาบ
เรียนเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทางด้านรัฐศาสตร์ และกิจกรรมการเขียนรายงานหรือบทความในหัวเร่ืองต่างๆ ที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรูปแบบของการเขียนและอ้างอิงที่ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษจากอาจารย์ผู้สอน โดยใช้ส่ือการสอนที่
เกีย่วข้องกบัสาขารัฐศาสตร์ทั้งจากวดีโีอและบทความต่างๆ ทีเ่ป็นภาษาองักฤษ 

รร.201   กฎหมายปกครอง        3 (3-0-6) 
PI.201  Administrative Law 
 กระบวนการออกกฎหมายและการบังคบัใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง โดยมุ่งเน้นประเดน็ศึกษาทีส่ าคัญต่างๆ เช่น แนวคิด
ทางกฎหมาย บทบาทองค์กรฝ่ายปกครองในการบังคบัใช้กฎหมาย การพจิารณาคดีปกครอง และ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการร่างกฎหมาย 

รร.241  ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 
PI.241 Introduction to Public Administration and Public Policy 
 ความหมาย ทฤษฎ ีแนวความคดิ และขอบข่ายของการบริหารรัฐกจิ ววิฒันาการของการบริหารรัฐกจิและการบริหารธุรกจิ 
การบริหารกบัสภาพแวดล้อม การเมอืงและการบริหาร กระบวนการบริหาร ประเภทขององค์การภาครัฐและบุคลากร การคลังและ
งบประมาณ พนัธะรับผดิชอบในการบริหารราชการ และจริยธรรมของนักบริหาร รวมถึง เนือ้หาสาระของนโยบายสาธารณะ และ
ผลกระทบทางจริยศาสตร์ การเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

รร.270  ประวตัศิาสตร์ แนวทาง และข้อถกเถียงปัจจุบันในทางการทูต   3 (3-0-6) 
PI.270  Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 
 แนวทางการด าเนินการทางทูตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของตัวแสดงที่เป็นรัฐท่ามกลางสถานการณ์การเมืองระหว่าง
ประเทศที่มีความซับซ้อน เนือ้หาเร่ิมจากสมัชชาแห่งเวียนนา (Congress of Vienna) แต่จะเน้นกรณีศึกษาต่างๆที่มีความส าคัญใน
ทางการทูตระหว่างประเทศในปัจจุบันมาเป็นหัวข้อในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติทางการทูต การ
จดัการต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามวถิีทางของการทูต ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ และให้นักศึกษา
ได้มส่ีวนร่วมในการน าเสนอและร่วมกนัอภิปรายประเดน็ทางการทูตต่างๆทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน 

รร.274  การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศเบือ้งต้นเชิงเปรียบเทยีบ    3 (3-0-6) 
PI.274 Introduction to Comparative Foreign Policy 
  ทฤษฎแีละระเบียบวธีิศึกษานโยบายต่างประเทศเบือ้งต้น เพือ่วเิคราะห์เชิงเปรียบเทยีบนโยบายต่างประเทศ โดยศึกษาและ
วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง การวิเคราะห์
กรณีศึกษาเพือ่ให้เห็นช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎ ีและภาคปฏิบัติ 

 



 

  

รร.278 สันตภิาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบือ้งต้น     3 (3-0-6) 
PI.278 Introduction to Peace Studies and Gender Studies 
 แนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับสันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษา แนวคิดรวบยอดหรือองค์ความรู้ต่างๆ ด้านสันติภาพศึกษา 
เช่น สันตวิธีิ ความยุตธิรรม ความรุนแรง และอ านาจ เป็นต้น การท าความเข้าใจ ตรวจสอบแนวคิดเบือ้งต้นเกี่ยวกับระบบสองเพศ
สภาพอย่างเคร่งครัด ฐานคต ิโครงสร้างความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ และผลต่อชีวติในสังคมการเมอืง 

รร.280 ทฤษฎกีารเมอืงระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ปัจจุบัน      3 (3-0-6) 
PI.280 Theories in International Politics and Current Affairs   

 วชิาบังคบัก่อน: สอบได้วชิา ร.271 
 วิเคราะห์เหตุการณ์และประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยอาศัยแนวความคิดในทางทฤษฎี
การเมืองระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการอภิปรายประเด็นต่างๆในคาบเรียน ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองระหว่าง
ประเทศและการน าทฤษฎมีาใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ประเด็นนั้นๆ และวิธีการน าทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศมาใช้ในการ
อธิบายประเดน็ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบัน รวมทั้ง แนวทางการแสดงบทบาทของประชาคมโลกต่อการด าเนินนโยบายตอบสนองต่อ
ประเด็นนั้นๆ  เช่น ประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัฐ , การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ รวมทั้งประเด็นทางด้านการค้าอาวุธ 
เป็นต้น 

รร.290 ความรู้เบือ้งต้นทางเศรษฐกจิการเมอืง      3 (3-0-6) 

PI.290 Introduction to Political Economy 
ความรู้เบือ้งต้นในสาขาวชิาเศรษฐกจิการเมอืง ศึกษาพฒันาการของทฤษฎทีีส่ าคญัๆ ผ่านประวตัศิาสตร์ของวิชาเศรษฐกิจ

การเมอืง โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์การเกิดและวิวัฒนาการของการระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกที่

หนึ่งและทีส่องตามด้วยพฒันาการส าคญัอืน่ๆ จนถึงยุคของรัฐพฒันาในกระแสโลกาภิวตัน์ ในปัจจุบัน   

รร.340 นโยบายและการจดัการสาธารณะในบริบทโลก     3 (3-0-6) 
PI.340 Public Policy and Management in the Global Context 
  การจดัการสาธารณะของประเทศต่างๆทีน่่าสนใจทัว่โลก โดยเปรียบเทยีบระบบการเมอืงการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบการจดัการสาธารณะของประเทศที่ศึกษา ทั้งนี ้ให้ความสนใจต่อลักษณะเฉพาะของการจัดการสาธารณะ
ของประเทศนั้นๆ และให้ความส าคญัเป็นพเิศษต่อประเดน็ที่เป็นกระแสของการจัดการสาธารณะทั่วโลก รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎี
ของการพฒันาและการบริหารการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึน้ บทบาทตัวแสดง 
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารการพัฒนา ปัญหาในการบริหารการพัฒนาต่างๆ การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
เปรียบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ 

รร.341 การวเิคราะห์และประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนิค    3 (3-0-6) 
PI.341 Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques 
  พืน้ฐานเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และแนวกระบวนนโยบายตั้งแต่การที่ความคิดเห็น
สาธารณะกลายมาเป็นนโยบายสาธารณะ การน านโยบายมาสู่การปฏิบัต ิและเหตุผลของความล้มเหลว /ส าเร็จของนโยบาย บทบาท
ของแนวคดิสาธารณะทีม่ผีลต่อการเลอืกเคร่ืองมอืนโยบาย รวมถึงผลกระทบทางจริยศาสตร์ การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป็น
ผลมาจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว 

รร.342 การจดัการองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ  3 (3-0-6) 
PI.342 Organization and Human Resources Management: Theories and Practices 



 

  

  ความหมาย  วิธีการศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การ ปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อองค์การ และกระบวนการจัดการวางแผน การอ านวยการ และการควบคุม ตลอดจนการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงปรัชญา แนวคิด หลักการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการและ
เทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การก าหนดงานและต าแหน่ง รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ โดยค านึงถึงผลกระทบ ปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

รร.343 การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
PI.343 Strategic Planning and Management 
  แนวคดิเกีย่วกบัการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อน าไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ 
และองค์การสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภาวะคุกคาม การก าหนดกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ การเปรียบเทียบองค์กรที่
เป็นเลศิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพือ่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

รร.344 นโยบายและการจดัการส่ิงแวดล้อม      3 (3-0-6) 
PI.344 Environmental Management and Policy 
  กระบวนการและเคร่ืองมือทางนโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม แนวทาง และมาตรการต่างๆในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษด้านต่างๆ บทบาทของตัวแสดงและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม การ
ประสานนโยบายส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาความขัดแย้งต่างๆ ที่
เกดิขึน้ ตลอดจนนโยบายและการจดัการส่ิงแวดล้อมในระดบัระหว่างประเทศ 

รร.345 การบริหารจดัการภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉิน     3 (3-0-6) 
PI.345 Disaster and Emergency Management 
  พืน้ฐานของการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตอบรับต่อภาวะที่เร่งด่วน การจัดการภายในองค์กรในภาวะ
วิกฤต และภาวะฉุกเฉินต่างๆ เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภัยพิบัติแต่ละชนิด ตลอดจนการด าเนินงานของ
เครือข่ายการบริหารและการจดัการองค์กรภาครัฐและภาคต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการบรรเทาสาธารณภัย ปัจจัยที่ช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีกระบวนการตัดสินใจที่
ถูกต้องมากขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาในการบริหารการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศเป็นตัวอย่างจริง
ประกอบการศึกษา เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการน าหลกัการไปใช้อย่างแท้จริง 

รร.346 นโยบายการพฒันาและการจดัการเมอืง      3 (3-0-6) 
PI.346 Urban Planning and Development Policy 
  ความหมายและวัฏจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาทีม่าพร้อมกบัการเตบิโตของเมอืง เข้าใจถึงทศิทางการพฒันาเมอืง รวมทั้ง องค์กรทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการนโยบายและการ
จดัการ และแนวทางในการบริหารจดัการเมืองในมิติต่างๆ เช่น ผงัเมือง ส่ิงแวดล้อม และการบริการทางสังคม รวมทั้งกระบวนการ
และเทคนิคการมส่ีวนร่วมในการจดัการเมอืงจากประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ 

รร.347  การคลงัและการงบประมาณ       3 (3-0-6) 
PI.347 Fiscal and Budgeting 
  เป้าหมายและหน้าทีด้่านเศรษฐกจิของรัฐ กจิกรรมทางการคลงั ระบบการคลัง การจัดการด้านรายรับ การจัดการด้านภาษี
อากร และหนีส้าธารณะของประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย งบประมาณ ความส าคัญและบทบาทของงบประมาณ กระบวนการ



 

  

งบประมาณ ระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลงัและงบประมาณ และผลกระทบของส่ิงแวดล้อมทีม่ผีลต่อการบริหารการคลงัและ
งบประมาณของประเทศ 

รร.348  การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ       3 (3-0-6) 
PI.348 Comparative Public Administration 
  ระเบียบวธีิ ทฤษฎ ีและตวัแบบการเปรียบเทยีบทางการบริหารรัฐกจิ เปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจของประเทศไทย
กบันานาประเทศ ทั้งทีก่ าลงัพฒันาและทีพ่ฒันาแล้ว พจิารณาลักษณะส าคัญและปัญหาของระบบการบริหารของประเทศต่างๆ อัน
เป็นผลมาจากอทิธิพลทางการเมอืง ระบบกฎหมาย วฒันธรรม และเศรษฐกจิ 

รร.373 อาเซียนในกจิการระดบัโลก        3 (3-0-6) 
PI.373 ASEAN in Global Affairs  
 บทบาทและแนวทางการด าเนินงานของอาเซียน รวมทั้งการมปีฏิสัมพนัธ์ต่อตวัแสดงอืน่ๆนอกภูมภิาคในเชิงลึก โดยศึกษา
จากแนวทางการด าเนินงานและกลไกต่างๆในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จุดยืนและ
บทบาทของอาเซียนและประเทศสมาชิกของอาเซียนต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับตัวแสดงต่างๆ ที่มีบทบาทส าคัญในระดับ
โลก อาทเิช่น สหรัฐอเมริกา  จนี  ญี่ปุ่ น และสหภาพยุโรป เป็นต้น   

รร.374 จนีในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน         3 (3-0-6) 
PI.374 China in the Current World Affairs  
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
 นโยบายต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  ปัจจัยและเหตุการณ์ส าคัญที่น ามาสู่การที่จีนมีบทบาทส าคัญในโลก และการด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนในด้าน
ต่างๆ เช่นความขัดแย้งเร่ืองดนิแดนและความสัมพันธ์ทางด้านการค้า เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาการด าเนินนโยบายต่างประเทศของ
จนีต่อมหาอ านาจและประเทศเพือ่นบ้าน และผลของการด าเนินนโยบายต่างประเทศของจนีดงักล่าว 

รร.375 การวเิคราะห์การจดัการระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
PI.375 International Management Analysis 
  วิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศต่างๆ แนวคิด ทฤษฎี โครงสร้าง และกระบวนการของ
นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา รวมทั้งการก าหนดนโยบาย การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัต ิและการประเมนิผล
ในบริบทโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

รร.376 ระเบียบวธีิศึกษาทางเลอืกในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.376 Alternative Approaches in International Relations 
  ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น เกี่ยวกับวาทกรรมและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษา  เพื่อถอดบทเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถแสดงความ
คดิเห็นอย่างอสิระ 

รร.377 ความมัน่คงและยุทธศาสตร์ศึกษา      3 (3-0-6) 
PI.377 Strategic Studies 
  ส ารวจแนวคิดความมั่นคงแบบต่างๆ เช่น ความมั่นคงร่วมกัน การป้องกันร่วมกัน ความมั่นคงเบ็ดเสร็จ ความมั่นคงโดย
ร่วมมือกัน วิเคราะห์ประเด็นความมั่นคงทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ซ่ึงมีผลต่อการเมืองระหว่างประเทศในปัจ จุบัน เช่น การก่อการ



 

  

ร้าย ความขัดแย้งเร่ืองเช้ือชาติศาสนา ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเน้น
ภูมภิาคเอเชียในการจดัการกบัประเดน็ปัญหาเหล่านี ้

รร.378 ญี่ปุ่ นในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน      3 (3-0-6) 
PI.378 Japan in the Current World Affairs 
 วชิาบังคบัก่อน : สอบได้วชิา รร.280 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่ นปัจจุบัน  โดยเน้นที่มุมมองของญี่ปุ่ นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ความสัมพนัธ์ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา  และต าแหน่งแห่งทีข่องญี่ปุ่ นในเอเชียทีก่ าลงัเตบิโตขึน้  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการก าหนด
นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่ น  โดยเฉพาะความสัมพนัธ์ระหว่างการเมอืงภายในกบัการเปลีย่นแปลงของนโยบายต่างประเทศ 

รร.379 ศาสนาอสิลามและการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI.379 Islam and Global Politics 
  ส ารวจศาสนาอิสลามและบทบาททางการเมืองในปัจจุบัน การใช้ศาสนาอิสลามในการตั้งกระบวนการต่างๆ อย่างเช่น 
Muslim Brotherhood, Hamas, Hisbollah and Jama’ah Islamiyah และวิเคราะห์จุดประสงค์ขององค์กรและผลกระทบต่อ
การเมอืงระหว่างประเทศและผู้สนันสนุน 

รร.380 รัฐชาตแิละประเดน็ปัญหาข้ามชาติ      3 (3-0-6) 
PI.380 Nation State and Transnationalism 
  ส ารวจพลงัข้ามชาต ิทีส่่งผลต่อรัฐชาตแิละอธิปไตย ตรวจสอบทั้งพลังที่ตอกย า้เส้นแบ่งระหว่างรัฐชาติ กับพลังที่ตัดผ่าน
เส้นแบ่ง ประเด็นปัญหาในวิชานีเ้ช่น การส ารวจพลังข้ามชาติที่มีผลต่อพลวัตรด้านเศรษฐกิจ การเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวทา ง
สังคม และพืน้ทีท่างสังคมกบัการอพยพ โดยใช้กรณีศึกษา เพือ่ถอดบทเรียนและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

รร.381  โลกาภิวตัน์และโลกาภิบาล       3 (3-0-6) 
PI.381 Globalization and Governance 
  กระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบัน ซ่ึงถูกก าหนดโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังอ านาจของตลาด และรัฐชาติทั้งหลาย ตลอดจน
ผลกระทบและวิธีจัดการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์ ของสถาบันของรัฐ นอกจากนั้นยังส ารวจกติกาและระเบียบวาระใหม่ๆ ใน
ระดบัพหุภาคแีละองค์การระหว่างประเทศ 

รร.382 การเมอืงของการพฒันาระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
PI.382 The Politics of International Development 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระเบียบวิธีศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร
ต่างๆ ทีม่บีทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยใช้เหตุการณ์จริงมาศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ เช่น การเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกจิ และการเมอืง ความขัดแย้งทางกลุ่มชาตพินัธ์ุ ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถแสดงความ
คดิเห็นอย่างอสิระ 

รร.383 การเมอืงและการผลติข้ามชาติ      3 (3-0-6) 
PI.383 Politics of Transnational Production        
 การเมอืงของการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการที่ได้ขยายตัวขึน้อย่างขนานใหญ่ในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ผ่านมา รูปแบบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การท าฟาร์มประกันที่มีต่อเศรษฐกิจการเมืองของประเทศทั้ง
ประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ โดยจะเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตข้ามพรมแดนกับคุณลักษณ์และนโยบายของรัฐ ตลอดจน
ประชาสังคม 



 

  

รร.384 รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3 (3-0-6) 
PI.384 State, Market and Governance 
  ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัตลาดทั้งในภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิเน้นการควบคุมตลาดโดยรัฐในรูปของการก าหนดและ
ผ่อนคลายกฎระเบียบ ตลอดจนการออกกฎระเบียบขึ้นมาใหม่ และการที่ตลาดสามารถลดอ านาจรัฐ วิเคราะห์การที่ตลาดเป็นส่วน
หนึ่งของสถาบันทางสังคมและการเมอืง ตลอดจนของระบบการเมอืงและตลาดทีม่คีวามแตกต่างกนั ตามเงือ่นไขและสภาพในแต่ละ
ประเทศ โดยศึกษาทั้งประเดน็ในประวตัศิาสตร์และปัจจุบัน 

รร.385 สันตภิาพศึกษา        3 (3-0-6) 
PI.385 Peace Studies 
  แนวคดิ วธีิการในการสร้างสรรค์และธ ารงไว้ซ่ึงสันตภิาพในระดบับุคคล และชุมชนสังคม ทั้งใช้กรณีศึกษาเพื่อศึกษาแนว
ทางการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยสันตวิธีิ และข้อจ ากดัต่างๆ ในการเสริมสร้างสัมพนัธภาพ สันตภิาพให้เกดิขึน้ในสังคม 

รร.386 เพศสภาพศึกษา        3 (3-0-6) 
PI.386 Gender Studies 
  ตรวจสอบและท าความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสองเพศสภาพ ฐานคติ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และผลต่อ
ชีวติในสังคมการเมอืง 
รร.387 การเมอืงว่าด้วยส่ิงแวดล้อม       3 (3-0-6) 
PI.387 Environmental Politics 
  ประเด็นปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้กลายเป็นประเด็นส าคัญในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับโครงสร้าง นโยบาย ตัวแสดงที่ส าคัญและองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการกับประเด็นและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

รร.388 ความมัน่คงของมนุษย์       3 (3-0-6) 
PI.388 Human Security 
  วเิคราะห์เกีย่วกบัความมัน่คงของมนุษย์ในโลกปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อได้เห็นและเข้าถึงปัญหา
ทางด้านความมัน่คงของมนุษย์ทีเ่กดิขึน้จริง 

รร.389 ประเดน็ข้ามชาตแิละประชาสังคม      3 (3-0-6) 
PI.389 Transnational Issues and Civil Society 
 วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้ามชาติในโลกปัจจุบัน เช่น ปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
บทบาท ข้อจ ากดัในภาคประชาชนทีเ่ข้าไปมบีทบาทในการจดัการกบัประเดน็ปัญหาเหล่านี้ 

รร.391  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคส าหรับ   3 (3-0-6) 

นโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง 
PI.391 Microeconomic and Macroeconomic Theory for Political and Economic Policies 

ศึกษาการด าเนินนโยบายของภาครัฐ  ควบคู่กบัระบบสถาบันและระบอบการปกครอง มคีวามส าคญัทีเ่ป็นขั้นพืน้ฐานความ
เข้าใจการยกระดบัประสิทธิภาพในการใช้นโยบายทางด้านจุลภาคและ มหภาคต่างๆ ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม   การศึกษาจากทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เพื่อที่จะหาแนวคิดในการยกระดับขีด
ความสามารถ เช่น การออกแบบความเสถียรภาพของการเมือง การรักษาระดับภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว และการสร้างสวสัดกิารในรูปแบบของนโยบายทีด่เีป็นต้น 



 

  

รร.392 เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ      3 (3-0-6) 

PI.392 Comparative Political Economy 
ส ารวจข้อถกเถียงส าคญัในระบบเศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบในปัจจุบันโดยเน้นศึกษา ก าเนิดววิฒันาการและการปฏิรูป

ของสถาบันตลาดต่างๆ เนือ้หาวิชาเร่ิมต้นด้วยการวิเคราะห์งานเขียน ส าคัญๆ ในสาขา วิชาเศรษฐกิจการเมือง  ศึกษาวรรณกรรม
เกี่ยวกับรูปแบบของเศรษฐกิจการเมืองของประเทศต่างๆ เช่น ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่ น เอเชียตะวันออกและลาติน
อเมริกา  เศรษฐกจิอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก าลงัพฒันารวมไปถึงเศรษฐกจิการเมอืงของประเทศ คอมมวินิสต์เก่า 

รร.395  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออก     3 (3-0-6) 

PI.395  Political Economy in East Asia         
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัตลาดในกจิกรรมทางเศรษฐกจิของญี่ปุ่ น จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน  มุมมองทั้งทางทฤษฎีและกรณีศึกษา 
เพือ่ท าความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัธุรกจิ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคมในประเทศเหล่านี ้

รร.396 เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้    3 (3-0-6) 

PI.396 Political Economy in Southeast Asia 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัตลาดในกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศหลักในอาเซียน มุมมองทั้งทางทฤษฎีและกรณีศึกษา 

เพือ่ท าความเข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัธุรกจิ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัสังคมในประเทศเหล่านี ้

รร.397 ทฤษฎเีกมส าหรับนักรัฐศาสตร์      3 (3-0-6) 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 
การประยุกต์ทฤษฎเีกมกบัความเข้าใจพฤตกิรรมทางการเมอืงภายใต้กรอบและเงือ่นไขของเกมความร่วมมอืและเกมที่ไม่มี

ความร่วมมอื  และระบบสถาบันควบคู่กับระบอบการปกครองที่มีผลต่อนโยบายต่างๆ  เช่น นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เป็นต้น เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์ของภาครัฐทีม่ปีระสิทธิภาพขึน้อยู่กบัการวเิคราะห์ผลดแีละผลเสียจากนโยบายต่างๆ  

รร.398 การศึกษาทางเลอืกสาธารณะ       3 (3-0-6) 

PI.398 Public Choice  
การเปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง ภายใต้เงื่อนไข  Westminster Model และ 

Consensus model โดยน าเคร่ืองมือหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แบบตะวันตก มาวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเมือง 
และหลกัเกณฑ์ของการด าเนินการนโยบายต่างๆ           ทีส่ าคญั โดยท าความเข้าใจถึงปัญหาทีน่ ามาสู่ความแตกต่างในด้านการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศต่างๆ  ซ่ึงระบบสถาบันทางการเมอืงโดยทัว่ไปเป็นตวับ่งช้ีถึงความสัมพนัธ์ของระบบพรรคการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ การเลอืกตั้ง และ แนวคดิทางวฒันธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในการด าเนินทางด้านนโยบายต่างๆ และการ
บริหารประเทศในรูปแบบของระบบสถาบันทีเ่ป็นอยู่    

รร.399 เศรษฐกจิการเมอืงโลกของการค้าและการเงนิ     3 (3-0-6) 

PI.399 Global Political Economy of Trade and Finance 
 ระบบของพืน้ฐานทางการเมืองและสังคมของการค้าโลกและตลาดการเงิน ในมิติของการด าเนินงาน กระบวนการ และ
ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลก พลวัตและวิวัฒนาการของการค้าและอ านาจทางการเงินในมุมมองทางประวัติศาสตร์โดยเน้น
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างระบบการเงินโลก รัฐชาติและสังคม มุ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติร่วมสมัยของการค้าโลกและระบบ
การเงิน และผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในประเทศทุนนิยมที่ก้าวหน้าเช่นเดียวกับใน
ประเทศก าลงัพฒันา 

 



 

  

รร.443 สัมมนานโยบายสาธารณะ       3 (3-0-6) 
PI.443 Seminar in Public Policy 
 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่น่าสนใจทางวิชาการ เนื้อหาสาระของนโยบาย และผลกระทบทางจริยศาสตร์ 
การเมอืง เศรษฐกจิและสังคม อนัเป็นผลจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว ในการสัมมนาจะมกีารใช้กรณีศึกษาประกอบ 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกจิ       3 (3-0-6) 
PI.444 Seminar in Public Administration 
 สัมมนาประเด็น และ/หรือปัญหาการบริหารรัฐกิจด้านต่างๆ โดยเน้นปัญหาการบริหารรัฐกิจของประเทศที่ก าลังพัฒนา 
เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจดัองค์การ การคลงัและงบประมาณ ฯลฯ มีการค้นคว้ารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารรัฐกจิของไทย และเปรียบเทยีบกบัของต่างประเทศ 

รร.481 สัมมนาเกีย่วกบัปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.481 Seminar: Problems in International Politics and Economics 
 ประเด็นปัญหาการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษา
และทฤษฎี ส่วนที่สอง จะมุ่งท าความเข้าใจ ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจท่ามกลางความ
ซับซ้อนของโลก 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มทางภูมภิาคและรัฐ    3 (3-0-6) 
PI.482 Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 
 กระแสโลกาภิวัตน์ และบทบาทรัฐ และความร่วมมือที่ส าคัญระดับภูมิภาค เน้นถึงผลกระทบของกระแสครอบโลกต่อ
กระบวนการระหว่างประเทศ ความขัดแย้ง ความร่วมมือ และการก าหนดนโยบายและสถาบันระหว่างประเทศ และของรัฐ 
การศึกษาวเิคราะห์จะเป็นในลกัษณะเชิงเปรียบเทยีบความร่วมมอืในภูมภิาคอืน่ๆ กบัความร่วมมอืลกัษณะต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเอเชีย 

รร.483 สัมมนาความขัดแย้งและการจดัการกบัความขัดแย้งระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.483 Seminar in International Conflict and Resolution  
 ความขัดแย้ง สงครามและสันติภาพ วิวัฒนาการของระเบียบวิธีคิดทฤษฎี การน าหลักการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วเิคราะห์ถึงสภาพ และรูปแบบต่างๆ ของความขัดแย้งและสงครามในปัจจุบัน 

รร.484  สัมมนาความร่วมมอืระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PI.484 Seminar in International Cooperation 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เน้นศึกษาโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ โดยอาศัยกรอบแนวคิดว่าด้วย
ความร่วมมอื สถาบัน องค์การและระบบกฎเกณฑ์ (Regime) ระหว่างประเทศ ฯลฯ  ส ารวจทฤษฎแีละการปฏิบัตต่ิางๆ ที่มีนัยส าคัญ 
เกีย่วกบัเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยจะเลอืกศึกษาเชิงเปรียบเทยีบบางกรณีทีเ่หมาะสม 

รร.485 สัมมนาความรู้ทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PI.485 Seminar in Political Science 
 แนวคิด ทฤษฎีและแนวศึกษาที่ส าคัญที่อธิบายความหมายของรัฐศาสตร์ ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาข้อถกเถียง
เกีย่วกบักระบวนทศัน์และค่านิยมต่างๆ ตลอดจนศึกษาถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

 



 

  

รร.493 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืง     3 (3-0-6) 

PI.493  Special Issues in Political Economy 
หัวข้อเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืง เพือ่ให้ความรู้แก่นักศึกษาในประเด็นที่เฉพาะ เจาะจงที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

การเมอืง 

รร.494 เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพฒันา      3 (3-0-6) 

PI.494 Political Economy of Development 
 การส ารวจหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาซ่ึงจะเน้นเกีย่วกบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ และ การเปลีย่นแปลงเส้นความ
ยากจนในรูปแบบของนโยบายทีจ่ะน ามาอธิบาย รวมถึงการยกตวัอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิการในรูปแบบการวเิคราะห์การค้า
ระหว่างประเทศและการเงนิในมมุมองต่างๆ เช่น เศรษฐกจิและการเมอืง และความร่วมมอืต่างประเทศ เป็นต้น 

รร.574 ฝึกงานเกีย่วกบัการเมอืง  เศรษฐกจิการเมอืง และการระหว่างประเทศ  3 (0-6-3) 
PI.574 Internship and Training in Politics, Political Economy and International Relations  
 วชิาบังคบัก่อน: นักศึกษาช้ันปี 3 ขึน้ไป โดยได้รับอนุมตัจิากผู้สอน 
 การฝึกงานและการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน จากองค์กรหรือ
หน่วยงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดให้
นักศึกษาช้ันปีที ่3 ทีส่นใจฝึกงานในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
 
4) วชิาบังคบันอกคณะ 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                 3 (3-0-6) 
EE.210  Introductory Economics                  
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นับหน่วยกติให้ หากสอบได้ วชิา ศ. 211 หรือ ศ. 212 หรือ ศ. 213 หรือ  
ศ. 214 ก่อนหรือหลงั หรือก าลงัศึกษาวชิาเหล่านีอ้ยู่) 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของ
สินค้า พฤตกิรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตใน
ตลาดทีม่กีารแข่งขันอย่างสมบูรณ์  ตลาดผูกขาด และตลาดทีไ่ม่สมบูรณ์  แนวคดิความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐใน
การแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค  ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึงรายได้
ประชาชาต ิระบบการเงนิและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการน าดัชนีช้ี
วดัเศรษฐกจิมหภาคไปใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ  ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความส าคัญของการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรี และการปกป้องตลาด 

   3.1.5.2   ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
1) วชิาศึกษาทัว่ไป  
หมวดมนุษยศาสตร์ (Humanities) 

มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 (2-0-4)  
TU110   Integrated Humanities 
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, 



 

  

such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a 
changing world. 

หมวดสังคมศาสตร์ (Social Science) 
มธ.100 พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Education  

Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 2 (2-0-4) 
TU120   Integrated Social Sciences  

This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  

หมวดวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ (Sciences and Technology) 

  วทิยาศาสตร์ (Sciences)  
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 (2-0-4) 
TU130   Integrated Sciences and Technology 

To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 

  คณิตศาสตร์ (Mathematics and Computers) 
มธ.151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั                             3 (3-0-6) 
TU151 General College Mathematics 

(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming; 

logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to 
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 

มธ.152 หลกัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU152   Fundamental Mathematics  

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less than 
16 credits or as demanded by their faculty.) 



 

  

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of inequalities and 
absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve sketching, partial fractions 
decomposition, solving of simple systems of linear equations. 

มธ.153 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 3 (3-0-6) 
TU153   General Knowledge about Computers  

To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its processing; 
basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and software 
packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems. 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
TU154 Mathematical Foundation  

To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the real 
number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of graphs of conic 
sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition, introduction to number 
theory. 

มธ.155 สถิตพิืน้ฐาน 3 (3-0-6) 
TU155  Elementary Statistics  

To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  random variables 
and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions; 
estimation and  hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and 
correlation; chi-square test. 

มธ.156 คอมพวิเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming  

Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software, 
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using high-
level language programming. 

หมวดภาษา (Language) 

  ภาษาไทย (Thai) 

ท.160 ภาษาไทยเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
TH160    Basic Thai 

(For foreign students or allowed by Thai Department) 
Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences.  It also provides the four basic skills: 

listening, speaking, reading and writing. 
 
  
 



 

  

 Remarks 
 1.  Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly. 
 2.  If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in TH161. 
 3.  As required by the curriculum, students must enroll in two courses in Thai – TH161 and TH162, or TH161 
and TH163. For students who enroll in TH 160, the program designates TH 161 as the second requisite course. 

ท.161 การใช้ภาษาไทย 3 (3-0-6) 
TH161  Thai Usage  

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 

  ภาษาอังกฤษ 
สษ.070 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 0 (3-0-6) 
EL070 English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into 

English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA).   

A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills 
of listening, speaking, reading and writing. 

สษ.171 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3 (3-0-6)  
EL171 English Course 2  

Prerequisite  : Have earned credits of  EL070 or  Language  Institute  placement 
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 

proficiency at a higher level. 

สษ.172 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3 3 (3-0-6)  
EL172   English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of EL171  or  Language  Institute  placement 
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 

than the prior course especially in speaking and writing. 
 
2)  วชิาของหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   
ร.210  ปรัชญาการเมอืงเบือ้งต้น       3 (3-0-6) 
PO.210    Introduction to  Political Philosophy 

    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   ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์        3 (3-0-6)  
PO.211    Introduction to Political Science 
    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   ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
PO.271   Introduction to  International Relations       
   Foundations 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 behaviour; development of international 
cooperation in its different forms, such as practice regulations, laws and international institutions resulting from and 
affecting the above factors.   

ร.290      องค์การระหว่างประเทศ       3 (3-0-6) 
PO.290    International Organizations             
Prerequisite: Have earned credits of PO. 271 
     History of different levels of international organisations, from the Hague Convention, 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.   

ร.291   กฎหมายระหว่างประเทศ       3 (3-0-6)  
PO.291    International Law                         

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.   

ร.300   วธีิวทิยาทางสังคมศาสตร์       3 (3-0-6)   
PO.300    Social Science Methodology              
Prerequisites: Have earned credits of PO211  
    Methods of data collection and research in social sciences, both quantitative 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.    

ร.321   การเมอืงการปกครองของไทย       3 (3-0-6)  
PO.321   Thai Government and Politics           
   Prerequisites: Have earned credits of  PO211  



 

  

   Factors involved in Thai politics and government such as history, social structure, culture, economy and Thai 
politics; characteristics and trends of Thai political life; characteristics of political behaviour;  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     ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย     3 (3-0-6) 
PO.370    Thai Foreign Affairs              
Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
     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.  

ร.371      ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3 (3-0-6)   
PO.371     Southeast Asian Affairs       

Prerequisite: Have earned credits of PO.280  
International relations in southeast Asia and links with superpowers outside the region.  This course begins 

by examining the historical factors impacting on international relations of the above countries, following on with studying 
the challenges and important issues currently faced by countries in the region and also analyzing conflict and cooperation 
under these challenging conditions.   

ร.375     ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตนิอเมริกา   3  (3-0-6) 
PO.375  Latin American Affairs         
 Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
 Background of foreign policy of Latin American countries from the past to the present, focusing on current 
events and considering the grouping together of these countries, particularly within the North American Free Trade 
Agreement.  In addition, the course considers foreign policy implementation by each of the countries towards the USA 
and other countries. 

ร.376     ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง    3 (3-0-6)  
 PO.376    Middle East Affairs              
Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
     Foreign policy and conflict resolution of Middle Eastern countries, considering the formation of the Arab 
League, policy implementation of these countries towards the United Nations, towards superpowers and towards other 
international political problems, especially the relationship between the Arab states and Israel.  

ร.380   เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PO.380  Economics and International Politics         
Prerequisites: Have earned credits of  PO271  
  Connection between economic factors and international politics; relationships between power and wealth or 
poverty at an international level by analyzing international economic and political development from the colonial era to 
the present.  This will be done by using a theoretical approach and from the viewpoint of international political economy, 
focusing on events from after the Second World War onwards.      



 

  

ร.385     ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศรัสเซีย     3 (3-0-6) 
PO.385    Foreign Policy of the Commonwealth of Independent States    

   Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
    Process and structure of the formation of the Commonwealth of Independent States after the breakup of the 
Soviet Union, focusing on political, economic and social cooperation and relationships between the member states.  
Students will study the foreign policy of the CIS towards the major powers and successes and obstacles to development 
into an effective and sustainable group.  

ร.386    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา    3(3-0-6) 
PO.386     Foreign Policy of the United States of America      

    Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
     Making of US foreign policy, considering political and other components and factors that influence foreign 
policy planning and implementation and focusing on American foreign policy towards different regions of the world from 
World War II onwards.   

ร.387    ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป     3(3-0-6) 
PO.387    European Affairs         

   Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
    Relationship between the different European states and analysis of foreign policy of these countries, 
considering groupings of these countries such as the European Union and NATO; cooperation on various issues between 
European countries and conflict between countries created after the fall of communism in eastern Europe.  The course 
will also look at the role of European states in international politics.   

ร.389  ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้   3 (3-0-6) 
PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries       
 Prerequisite: Have earned credits of PO.280 
 Relationship between states in south Asia, comprising India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, 
Nepal, Bhutan and the Maldives, focusing on the importance of these countries in non-alignment movements with states in Africa, 
the Middle East, the Asia Pacific and other regions.  The course will also study cooperation in forming organisations, cooperation 
within the south Asian region in terms of economy, politics and society as well as cooperation between south Asia and organisations 
of states in other regions, such as ASEAN, APEC and the EU.  
 
 3)  วชิาของหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ) (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556)   

รร.120  ความรู้เกีย่วกบัอาเซียนเบือ้งต้น      3 (3-0-6) 
PI.120   Introduction to ASEAN Affairs      

As ASEAN deepens its integration, this aims to introduce students to ASEAN’s role and how it functions as a 
regional organization in Southeast Asia.  First, it examines the historical factors that led to the formation of ASEAN and 
how the organization in terms of functions and roles has evolved over the years.  It then explores how these evolved 



 

  

functions, norms and practices have an impact on its individual member states as well as the region on the whole in 
different areas such as economy, security, identity building and intra-ASEAN relations. 

รร.121  สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในโลกแห่งการเปลีย่นแปลง    3 (3-0-6) 
PI.121  Social Science and Humanities in the Changing World     

Each week, the course invites a speaker from a different discipline in the field of the social sciences and 
humanities to talk about new challenges we are facing in our ever-changing world. Students will also learn about 
empirical solutions, practices, and policies in responding to these challenges. Discussions will also open opportunities for 
interactive learning. 

รร.122  สังคม เทคโนโลย ีและวทิยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน     3 (3-0-6) 
PI.122   Society, Technology and Science         

How does new technology and advances in science affect our society? This unit aims to create an interactive 
forum for those involved in science and technology to raise their concerns or respond to concerns raised by society and 
students. The series of talks aims to answer contemporary concerns with science and technology; the potential challenges 
ahead, how they affect society, and different ways in managing with these new changes. 

รร.200  ภาษาองักฤษส าหรับการเรียนทางด้านรัฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
PI.200   English for in Political Science Studies     

By utilizing 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. 

รร.201  กฎหมายปกครอง        3 (3-0-6) 
PI.201   Administrative Law        

Based on an historical perspective, seeks to examine the legal relationship relating to administrative agencies. 
Topics include legal frameworks, proper roles of agencies in interpreting the law, judicial review of decision-making and 
public participation in agency rule making.  

รร.241  ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกจิและนโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 
PI.241   Introduction to Public Administration and Public Policy    
 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  ประวตัศิาสตร์  แนวทาง  และข้อถกเถียงปัจจุบันในทางการทูต   3 (3-0-6) 
PI.270   Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates    



 

  

 Starting from the Congress of Vienna, this course first explores how different approaches to diplomacy have 
evolved over the years. Students will also gain a theoretical understanding of how states, through diplomacy, pursue their 
foreign policy within a complex global arena. Various cases studies of major current diplomatic events will be also 
examined for students to learn the more practical side of diplomacy, how these diplomatic events and the subsequent 
agreements have had an impact on international relations. Class discussion is strongly encouraged. 

รร.274   การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศเบือ้งต้นเชิงเปรียบเทยีบ  3 (3-0-6) 
PI.274   Introduction to Comparative Foreign Policy      

 Students will be introduced to the analytical and conceptual tools crucial to analyzing foreign policies which will 
also assist students in identifying the differences and similarities; and 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 course will 
also consider the gap between theory and the realities decision makers are facing in formulating foreign policy. 

รร.278  สันตภิาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบือ้งต้น  3 (3-0-6) 
PI.278   Introduction to Peace Studies and Gender Studies     

 Students are introduced to both peace and gender studies. The course is divided into two parts. The first part 
examines alternatives to war and to reflect upon the nature of peace as a sustainable condition at the individual as well as 
collective level. The course introduces students to the fundamental concepts of both conflict studies and peace studies 
including but not limited to peace, justice, power, violence, peacemaking, and peace building. The second half of the 
course examines the concept of gender and how it is constructed which in turn impacts the way we structure social life.  It 
emphasizes how the social constructs of race, class, gender, and sexuality intersect to legitimize power and privilege for 
women and men. 

รร.280  ทฤษฎกีารเมอืงระหว่างประเทศ และเหตุการณ์ปัจจุบนั      3 (3-0-6) 
PI.280  Theories in International Politics and Current Affairs     

This course seeks to familiarize students with analyzing international events and issues based on theoretical and 
conceptual perspectives. Critical class discussion will also be encouraged. The first half of this course will survey the theories 
and methods of analysis predominant in international politics. The second of this course explores how we can apply theories 
to explain contemporary issues and how our international community response to these issues. Current key topics of study 
would include but limited to inter-state conflicts, terrorism and arms proliferation and trade. 

รร.290  ความรู้เบือ้งต้นทางเศรษฐกจิการเมอืง      3 (3-0-6) 
PI.290 Introduction to Political Economy 
 By focusing on the important works in political economy, this course provides an introduction to 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 competition state under globalisation.  

 

 



 

  

รร.340  นโยบาย และการจดัการสาธารณะในบริบทโลก     3 (3-0-6) 
PI.340  Public Policy and Management in the Global Context       

 How does public management and public policy differ when the global environment and settings change? This 
course aims to stimulate discussion on how the global dynamic affects the study and practices of public policy and 
management such as regionalization and international collaboration. It will also encourage students to analyze 
organizations and groups actors in the global movement especially those of international organizations. 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 การวเิคราะห์และประเมนิผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนิค    3 (3-0-6) 
PI.341 Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques         

Concepts, theories, techniques and practices of policy analysis and evaluation will be examined. Policy analysis 
will encourage discussion on policy formation, policy agenda setting, and policy design. Students will also 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 the case of policy appraisal. The course will also discuss policy 
processes, policy implementation, policy monitoring, and policy improvement as the step of policy analysis and evaluation. 
  

รร.342 การจดัการองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์: ทฤษฎแีละปฏิบัต ิ   3 (3-0-6) 
PI.342  Organization and Human Resources Management: Theories and Practices  
             Definitions, approaches, analytical tools and theories essential to the study of human resource management will be 
examined. Students will learn about planning and strategy, organizational design, personnel selection, equal employment 
opportunity, training, performance appraisal, compensation, and contemporary issues. Upon completion, the student 
should be able to indicate and explain various human resource management interventions that may be required when 
dealing with the work environment, people, and problems. In particular, the student should be able to critically analyze 
organizational situations, prescribe courses of action necessary for problem solving, and integrate the steps necessary for 
effective implementation. 

รร.343  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
PI. 343  Strategic Planning and Management              

 The concept of strategic management and its application to government agencies, state enterprises, autonomous 
organizations, and other public entities are core elements of this course.  Course readings and discussions will introduce 
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    นโยบายและการจดัการส่ิงแวดล้อม      3 (3-0-6) 
PI. 344    Environmental Management  and  Policy                

 The processes, legal issues related to and tools for affecting resource allocation and environmental 
management will be examined. Particular attention will be given to options, various organizations involved including 
NGOs concerning environmental management, policy prescriptions and implementation at both the domestic and global 
levels. 

รร.345  การบริหารจดัการภัยพบิัตแิละภาวะฉุกเฉิน     3 (3-0-6) 
PI.345  Disaster and Emergency Management                       

 The changing global and local settings of how natural and manmade disasters are managed will be examined. 
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. In addition, the study of disaster management is multidisciplinary-based. The course 
will use case studies and real situations to analyze how best practices and effective and efficient emergency response are 
conducted. Students are encouraged to develop material and be able to use simple tool to the study of disaster 
management. 

รร.346  นโยบายการพฒันาและการจดัการเมอืง       3 (3-0-6) 
PI.346  Urban Planning and Development Policy         

The course focuses on the 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 development and forms and structure of city government. It also 
discusses the problem and solutions of administering cities, emphasizing experiences of Thailand.  

รร.347  การคลงัและการงบประมาณ       3 (3-0-6) 
PI.347  Fiscal and Budgeting        

  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 will be examined.  Upon 
completion, student will learn about the importance of public budgeting and how its affects intergovernmental fiscal 
relations and financial and managerial controls in the public sector. 

รร.348  การบริหารรัฐกจิเปรียบเทยีบ       3 (3-0-6) 

PI.348  Comparative Public Administration       

             The main question examined is how public administration concepts and techniques differ from country to 
country.  Course readings and discussions will identify and explain recent public administration trends, as well as the 
differences between the public administration structures and processes within the countries selected for examination. By 
using a comparative approach, the course will examine how political, economic and social factors influence the 
development of public management structures and processes. 



 

  

รร.373  อาเซียนในกจิการระดบัโลก 
PI.373   ASEAN in Global Affairs        3 (3-0-6) 

An advanced study of ASEAN’s roles, functions and relations with other extra-regional actors. It examines 
ASEAN’s roles and how its functions to respond to different current challenges. It also explores how ASEAN as well as its 
individual members interact with extra-regional powers including but not limited to the US, China, Japan, and the EU in 
the light of these challenges. 

รร.374  จนีในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3 (3-0-6) 
PI.374  China in the Current World Affairs        

 Prerequisite : Have earned credit of PI.280 

 This course, utilizing theories and approaches of international relations, provides a comprehensive introduction 
to China’s role in current world affairs. 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. 

รร.375  การวเิคราะห์การจดัการระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PI.375  International Management Analysis       

 Students will be introduced to the analytical and conceptual tools important to analyzing different aspects of 
international management including international politics, culture, technology and ethical decision-making in an ever-
changing global environment. Contemporary issues will be used to highlight debates and discussion in class. 

รร.376  ระเบียบวธีิการศึกษาทางเลอืกในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.376   Alternative Approaches in International Relations     

  Students will be introduced to the newer approaches in the field of international relations including but limited 
to, constructivism, gender and critical theories. Various case studies will be used for illustrative purposes. Discussion will 
also aim at the debates on the usefulness of the new and the more traditional approaches. 

รร.377  ความมัน่คงและยุทธศาสตร์ศึกษา      3 (3-0-6) 
PI.377  Strategic Studies         

 An overview of key concepts and issues crucial to the study of security and strategic studies will be examined.  
Students will be encouraged to discuss and learn about historical and current security dilemmas confronting small states 
in Asia-Pacific. Current security issues including weapons of mass destruction proliferation, terrorism, ethnic conflicts, as 
well as non-traditional security threats including economic and transnational crimes will form the weekly basis of class 
discussion. 

 

 

 



 

  

รร.378  ญี่ปุ่ นในเหตุการณ์โลกปัจจุบัน       3 (3-0-6) 
PI.378  Japan in the Current World Affairs       

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

รร.379  ศาสนาอสิลามและการเมอืงโลก      3 (3-0-6) 
PI.379  Islam and Global Politics        

 Students will learn about the role of Islam in global politics and Islam as a vehicle for political mobilization. 
Students will not only be encouraged to critically discuss the structure and influence of but also understand political 
Islamic groups such as Muslim Brotherhood, Hamas, Hisbollah and Jama’ah Islamiyah. The course will also focus on the 
broader missions of the organizations and the organization’s impact on their constituents. 

รร.380  รัฐชาต ิและประเดน็ปัญหาข้ามชาต ิ      3 (3-0-6) 
PI.380  Nation State and Transnationalism       

 Contemporary transnational forces, its relationship with the nation state and the question of sovereignty forms 
the core of this course. It first identifies and explores the various political, economic and social processes of liberalization 
that have created this new era of the increased circulation of people, ideas, commodities and technologies across national 
boundaries. On a case study basis, students will learn how these new processes have challenged the nation state in various 
aspects in terms of (but not limited to) migration, immigration, citizenship and national identity and how the nation state 
has managed these new processes. Class participation is strongly encouraged. 

รร.381 โลกาภิวตัน์และโลกาภบิาล       3 (3-0-6) 
PI.381  Globalization and Governance       

 The subject’s mission is to enhance students’ understanding and knowledge of the debates of globalization namely its 
causes and consequences; and how institutions, both transnational and national, work to establish ways of coping with the forces 
of globalization. Students will also learn about the key differences between global governance and governance within state 
institutions. The course will also identify and explore the significant international institutions involved in global governance. 

รร.382  การเมอืงของการพฒันาระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PI.382   The Politics of International Development    

 The evolution of development theory and practice forms the core of this course.  The course introduces the 
theories of development as well as the conceptual and analytical tools crucial the field.  It then highlights the political and 
social realities of various developmental issues as well as the contemporary political debates in relation to these issues, 
which include the questions of economic and political liberalization, poverty reduction, ethnic conflict, and the role of 
international aid and non-government organizations (NGOs) 

 

 



 

  

รร.383  การเมอืงและการผลติข้ามชาติ       3 (3-0-6) 
PI.383  Politics of Transnational Production       

The politics of international production both in industry, agriculture, and services forms the core of this course.  
Having increased tremendously in the past decades, transnational production takes various forms, including foreign 
direct investment (FDI), outsourcing, and contract farming.  The course analyzes both the causes and the effects on 
political economy of both sending and recipient countries.  The main focus will be on the interactions among transnational 
production, government regimes/ policies, and civil society.   

รร.384  รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3 (3-0-6) 
PI.384   State, Market and Governance       

The interaction between states and markets, both in theory and in practice forms the core of this course. It 
emphasizes how markets are governed by states through regulation, deregulation, and regulation; and on the other hand, 
how markets reduce states’ power.  The course examines the ways in which markets are embedded in social and political 
institutions and how political systems and markets are organized in different national settings, looking both at history and 
contemporary issues. 

รร.385  สันตภิาพศึกษา        3 (3-0-6) 
PI.385   Peace Studies         

 Alternatives to war and to reflect upon the nature of peace as a sustainable condition at the individual as well as 
collective level form the core of this course. Different cases of conflict where peace has been successfully and 
unsuccessfully achieved will be used to highlight the challenges and conditions conducive to sustainable peace. 

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

 The study of dichotomous gender systems – its foundation (s) and power structure – and its impact on social and 
political life will form the core of this course.   

รร.387  การเมอืงว่าด้วยส่ิงแวดล้อม       3 (3-0-6) 
PI. 387  Environmental  Politics       

 Introduce students to the rise of environmental issues in the world agenda will form the core of this course. 
Students are also encouraged to discuss and debate about the effectiveness of current structures and policies to resolve these 
environmental issues by systematically looking at the components of the current system including key concepts, mechanisms, 
and the principal international actors.      

รร.388  ความมัน่คงของมนุษย์       3 (3-0-6) 
PI.388   Human Security      
 Through debate, the subject’s mission is to enhance the students’ ability to critically assess contemporary 
discourses on human security.  The first section of the course will explore the debates and dilemmas of human security.  
The second part of the course will highlight the debates and dilemmas through contemporary case studies such as 
Myanmar and Darfur. 



 

  

รร.389  ประเดน็ข้ามชาตแิละประชาสังคม      3 (3-0-6) 
PI.389  Transnational Issues and Civil Society      

  Non-state actors play an increasingly visible role in global governance expanding across the territorial 
boundaries of the state. This seminar 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. 

รร.391  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคส าหรับ   3 (3-0-6) 
นโยบายเศรษฐกจิและการเมอืง 

PI.391 Microeconomic and Macroeconomic Theory for Political and Economic Policies 
The core of the course will focus on the application of economic 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.392  เศรษฐกจิการเมอืงเปรียบเทยีบ      3 (3-0-6) 
PI.392 Comparative Political Economy 
 Through class discussion and debate, this course provides a broad survey of some of the major debates in 
comparative political economy today, focusing on the creation, evolution and reform of market institutions.  The course 
would begin by analysing some of the important writings in political economy. It will also examine the literature on the 
political economy of Western Europe and the US, Japan, the East Asian and Latin American newly industrialising 
economies, the developing countries, and the post-Communist economies.  

รร.395  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออก     3 (3-0-6) 
PI.395 Political Economy in East Asia 

Based on the experiences of Japan, China, South Korea, and Taiwan, this course explores how state and market 
interact to form political and economic activities.  It employs both theoretical perspectives and case studies to understand 
state-business and state-society relations in these economies. 

รร.396  เศรษฐศาสตร์การเมอืงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้     3 (3-0-6) 
PI.396 Political Economy in Southeast Asia 
 Based on the experiences in major Southeast Asian countries, this course examines how state and market interact 
to form political and economic activities.  It employs both theoretical perspectives and case studies to understand state-
business and state-society relations in these nations.    

รร.397  ทฤษฎเีกมส าหรับนักรัฐศาสตร์      3 (3-0-6) 
PI.397 Game Theory for Political Scientists 

By utilising economic and mathematical tools of game theory, this course introduces the main ideas of game 
theory and its application in the field of political economy. This course also examines the optimal theory’s foundations 



 

  

with an emphasis on applications for making strategic games associated with political and economic behaviors with 
thoughts, including political behaviors, economic strategies, institutional choices, and coalitional games.  

รร.398  การศึกษาทางเลอืกสาธารณะ       3 (3-0-6)  
PI.398 Public Choice  

On completing this course, students will be equipped with knowledge to comprehend the government’s behaviors 
and decision makings to formulate policy choices for implementing fiscal and budgeting. In addition, the effectiveness of 
exploiting budget by the government which is a crucial factor in 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.399  เศรษฐกจิการเมอืงโลกของการค้าและการเงนิ     3 (3-0-6) 
PI.399 Global Political Economy of Trade and Finance 
 Based on a systematic understanding of the political and social foundations of global trade and financial markets, 
their operation and impact on the world economy, this course will examine the dynamics and evolution of trade and 
financial power in an historical perspective by highlighting the complex relationship between global finance, the nation-
state and national societies. The course will focus on the contemporary features of the global trade and financial system 
and its effects on political and socio-economic stability in the countries of advanced capitalism as well as in the developing 
world.  

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ       3 (3-0-6) 
PI.443  Seminar in Public Policy        

The discussion of concepts, framework, techniques, and practice of public administration as a field and as a 
mechanism of government to manage public sector will be examined.  The issue will include case studies, the current 
situation, emerging problems, and changes domestically and internationally.  Students will be also assigned to conduct a 
brief research on the issue emerged in the society and suggest the alternatives for more effective and efficient 
administration. 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกจิ       3 (3-0-6)  
PI.444  Seminar in Public Administration                                              
 The discussion of concepts, framework, techniques, and practice of public administration as a field and as a 
mechanism of government to manage public sector will be examined. The issue will include case studies, the current 
situation, emerging problems, and changes domestically and internationally. Students will be also assigned to conduct a 
brief research on the issue emerged in the society and suggest the alternatives for more effective and efficient 
administration. 

รร.481 สัมมนาเกีย่วกบัปัญหาการเมอืงและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI.481   Seminar: Problems in International Politics and Economics   

  The problems associated with international and economic relations will form the core of this course. 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 economic relations.  The second half of the course is issue-based and will focus on 
contemporary major developments both in international and economic relations and how states manage. 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มทางภูมภิาคและรัฐ    3 (3-0-6)    
PI.482  Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State    

 An in-depth study on interrelated phenomenon of globalization, regional grouping, and the state will form the core of 
this course.  Focus will be made on the process of interactions between the global, the regional and the national levels through 
relevant case studies from different geographical areas, such as, Europe, America, Africa, Middle East, in the comparative 
perspective with those of Asia.  It is expected that his course will provide the better understanding of the transformation of the 
state in relations with the emerging concept of the ‘regionalism’ and the ‘globalism’. 

รร.483 สัมมนาความขัดแย้งและการจดัการกบัความขัดแย้งระหว่างประเทศ   3 (3-0-6) 
PI. 483  Seminar in International Conflict and Resolution     

 International conflict, war and peace by analyzing the meaning of the nature and the different types of conflict and 
war will be examined. Conflict prevention and resolution, peace keeping, peace making and peace building will also be 
considered. Several concepts and theories will be used as a framework for analysis of post and current conflicts in the world. 

รร.484  สัมมนาความร่วมมอืระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
PI.484  Seminar in International Cooperation      

 International relations through structures and processes conceptualized as but not limited to international 
cooperation institution, organization and regimes will be examined. The course also explores relevant theories and 
practices, by studying various cases regarding East Asia and Southeast Asia, with comparative perspectives from other 
regions. 

รร.485 สัมมนาความรู้ทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PI.485  Seminar in Political Science       

 The problems and challenges associated with politics will be examined. The first half of the course aims to 
introduce students to political concepts such as state, nationalism, democracy, and legitimacy as well as the analytical 
tools in exploring the complexities in politics in different systems. The second half of the course will highlight these 
complexities on a case study basis.  

รร.493 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์การเมอืง     3 (3-0-6) 

PI.493  Special Issues in Political Economy 
 The course deals with particular issues in political economy to equip students with specific knowledge in political 
economy.  

รร.494 เศรษฐศาสตร์การเมอืงของการพฒันา      3 (3-0-6) 

PI.494 Political Economy of Development 
Investigation of issues of development related to the transition of economic growth,  and the change of poverty 

lines in term of policies is designed in this class. Empirical examples are drawn from the concept of analysis of 
international trade and finance primarily political economy, and regional integration. 



 

  

รร.574 ฝึกงานเกีย่วกบัการเมอืง  เศรษฐกจิการเมอืงและการระหว่างประเทศ   3 (0-6-3) 
PI.574 Internship and Training in Politics, Political Economy and  International Relations  
 In order to gain credits, students must complete their third year course work first. This summer internship and 
training programme opens the opportunity for students to gain first-hand work experience with organization that 
complements their field of study. It also allows students to apply theoretical knowledge to more practical use.  
 
4) วชิาบังคบันอกคณะ 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                 3 (3-0-6) 
EE.210  Introductory Economics          
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed EE211 or 
EE212 or EE213 or EE214) 
 The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics part, topics cover demand 
for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and behavior of production units under 
perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of market failures and the role of government intervention. In 
macroeconomics part, topics cover objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money 
and banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of 
economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover importance of 
international trade and finance, and disputes between free trade and market protection. 
         



   

 

  

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
 โครงการฝึกภาคปฏิบัติ เป็นโครงการฝึกภาคปฏิบัติตามสาขาที่นักศึกษาสนใจ  ซ่ึงนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
การประกอบอาชีพในอนาคต ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่นิเทศและผู้ดูแลและปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาไป
ฝึกงาน                                                                                                     

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจในการฝึกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง และสามารถน าผลการฝึกภาคปฏิบัติงานไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที ่3 
4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

จดัเวลาการออกฝึกภาคปฏิบตัเิท่ากบัระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนของภาคฤดูร้อน โดยก าหนดช่ัวโมง
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และ มกีารประเมนิผลจากอาจารย์นิเทศการฝึกภาคปฏิบัตขิองอาจารย์ โดยอาจารย์นิเทศจะไปดูแลการ
ฝึกภาคปฏิบตั ิ ณ สถานประกอบการ และประเมนิผลจากผู้ควบคุมสถานประกอบการโดยตรง  และนักศึกษาจะต้องกลบัมาจดัท า
รายงาน เพือ่เสนอผลการฝึกภาคปฏิบัตต่ิออาจารย์นิเทศ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคบัของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540  ดงันี ้
1) การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มช่ืีอและค่าระดบัต่อหนึ่งหน่วยกติ ดงันี้ 
 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 

ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0 

  
 รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับไม่ว่าค่าระดับใดตามวรรคแรกและไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก  ให้น ามา
ค านวณค่าระดบัเฉลีย่ส าหรับภาคและค่าระดบัเฉลีย่สะสมทุกคร้ังไป 
 ในกรณีทีน่ักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวชิาภาคฤดูร้อน  ให้ถอืว่าผลการศึกษาฤดูร้อนเป็นส่วนหนึ่งของผลการศึกษาใน
ภาคสอง และให้น าค่าระดบัของทุกรายวชิาทีศึ่กษาไปค านวณระดบัเฉลีย่ส าหรับภาครวมกบัค่าระดบัของรายวชิาทีศึ่กษาในภาคสอง
และให้ถือว่าเป็นค่าระดบัเฉลีย่ส าหรับภาคสอง อย่างไรกด็ ีหากนกัศึกษาถูกถอนช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษา
ในภาคสอง  ให้การจดทะเบียนศึกษารายวชิาในภาคฤดูร้อนนั้นเป็นอนัใช้บงัคบัมไิด้ 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น ทวนสอบจากคะแนนสอบ

ข้อเขียน  จากงานทีม่อบหมาย   โดยมกีระบวนการแต่ละรายวชิาอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัลกัษณะของแต่ละวชิา   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
วธีิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน  มดีงัต่อไปนี ้
 1) การประเมินต าแหน่งหรือความก้าวหน้าของสายงานของบัณฑิต หลังจากส าเร็จการศึกษา ความเห็นต่อความรู้ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารงาน โดยจดัท าเป็นแบบสอบถามไปยงับัณฑิต 
2) ตรวจสอบความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ

ในบัณฑิต  
 3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทีม่าประเมนิหลกัสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ

เรียน และสมบัตอิืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

 2.3 การทวนสอบระดบัรายวชิา 
  คณะรัฐศาสตร์ ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องจัดท าการทวนสอบในระดับรายวิชา ซ่ึงผู้สอนสามารถทวนเพื่อ
ประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลายลกัษณะตามความเหมาะสมของลกัษณะวชิา เช่น การจดัสอบข้อเขียน การจดัท ารายงาน 
ฯลฯ โดยจะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ทั้งนี ้มหาวทิยาลยัและคณะก าหนดให้มกีระบวนการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาได้ 
 



 

 

 

 2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  หลกัสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการเมอืงและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  ก าหนดให้มีระบบและกลไก
การทวนสอบเพือ่ยนืยนัว่าผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมผีลการเรียนรู้ในสาขาวชิาหลกัตามทีก่ าหนดไว้ในหลกัสูตร  

 2.5 การทวนสอบระดบัหลกัสูตร 
 เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ครอบคลุมสาขาวิชาหลักตามที่หลักสูตรก าหนดและให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลกัสูตร  โดยจดัให้มกีารประเมนิจากหลายแหล่ง  ด้วยการจดัท าแบบสอบถาม ความพงึพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต เช่น  นายจ้างของบัณฑิต   
เป็นต้น และจดัท าแบบสอบถามบัณฑิต เมือ่จบการศึกษา เพือ่ประเมนิหลกัสูตร   
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 3.1 ได้ศึกษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ต า่กว่า 126 หน่วยกติ 3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่
ต า่กว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 3.3 ต้องปฏิบัตติามเงือ่นไขอืน่ๆ ทีค่ณะรัฐศาสตร์  และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนด  

  
 
 


