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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
:
25400051100189
ภาษาไทย
:
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Political Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม
:
รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ
:
ร.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
:
Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ
:
B.Pol.Sc.
3. วิชาเอก
(1) สาขาการเมืองการปกครอง
(2) สาขาการระหว่างประเทศ
(3) สาขาบริหารรัฐกิจ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ 2556
กาหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยมติเวียน คณะกรรมการนโยบายวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ - เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักการเมือง หน่วยงานราชการ ปลัดอาเภอ นักพัฒนาชุมชน นักปกครอง นักวิชาการศึกษา
2. นักการทูต องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ
3. นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บุคคล นักธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป ผู้สื่อข่าว
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

รายนามอาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ

อรรถสิทธิ์
พานแก้ว

 Ph.D. ( Political Science) Georgia
State University, U.S.A. 2553

2.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

สุนิสา ช่อแก้ว

3.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

จันจิรา สมบัติพูนศิริ

 M.A. (Public Administration) Georgia
State University, U.S.A. 2547
 ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,2543
 ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2540
 Ph.D. (Development Administration)
National Institute of Development
Administration,2556
 M.PA (Human Resource Management)
National Institute of Development
Administration,2550
 B.A. (Political Science) Government
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2548
 Ph.D. (Political Science and
International Relation) La Trobe
University Australia ,2555
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ลาดับที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รายนามอาจารย์

4.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

อรทัย ก๊กผล

5.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

6.

xxxxxxxxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

ประจักษ์ ก้องกีรติ

7.

xxxxxxxxxxx

อาจารย์
ดร.

ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

8.

xxxxxxxxxxx

อาจารย์

วิโรจน์ อาลี

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ
 M.A. (International Studeis in Peace
and Conflict Rusolution) University of
Queensland Australia ,2551
 ร.บ. (การระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2547
 Ph.D. (Political Science) U n ive rsity
of Toronto, Canada 2541
 Diploma (Development Studies)
Cambridge University, UK. 2533
 M .S. (Public Adm inistration and
Public Policy) University of London,
UK. 2530
 Ph.D. (การบริหารพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
 พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2537
 ศศ.บ . การบ ริ ห ารรั ฐ กิ จ (รั ฐ ศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2533
Ph.D (Department of Political and
Social Change) Australian National
University, Canberra,Australia 2556
 ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545
 ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
 Ph.D (Politics and International
Studies) University of Warwick,
UK. 2558
 M.A. (Political Economy) University of
Sydney, Australia. 2553
 B.Sc. (Economics) National University
of Singapore, Singapore. 2551
 M.A. Economic and Social Studies
(Government-Political Science.)
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ลาดับที่

9.

เลขประจาตัว
ประชาชน

xxxxxxxxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

อาจารย์

รายนามอาจารย์

ชาลินี สนพลาย

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ
The University of Manchester,UK.
2544
 ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
 ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2557
 ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่ถึงกันอย่างรวดเร็วทั้งโลก ทาให้เกิด
การแข่งขันกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็เกิดความร่วมมือจับกันเป็น
กลุ่มเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การรวมตัวกันเป็นประชาคมยุโรป และกาลังเกิดการรวมตัวของภูมิภาค
อาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ได้ จากสถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จึ งมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รให้ ส อดรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างบุคลากรทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการ
ระหว่างประเทศ ที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถยืนหยัดได้ในสภาพการเปลี่ยน แปลงเหล่านั้นได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากข้อ 11.1 เป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มความร่วมมือใน
ภู มิ ภ า ค ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ใ น ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ดั ง นั้ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
จึงจาเป็ น ต้อ งค านึ งถึ งความแตกต่ างดังกล่า ว เพื่ อ ที่ จะสามารถสร้างคนรุ่น ใหม่ ที่ พ ร้อมปรับ ตนเองเข้า สู่ส ภาพของความ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนเองอยู่
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ภ า ย น อ ก ใน ส ภ า ว ะ ปั จ จุ บั น มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ด้วยการปรับเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่ การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดย
มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และการระหว่างประเทศ
ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อใช้ในการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมมีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในทางวิชาการ และการวิจัย อีกทั้งมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี เนื่องจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทั้ง
ในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนด้านการระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงจะเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจของสถาบันดังกล่าวข้างต้น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
ตามหลักสูตรกาหนดให้มีการศึกษาวิชาบังคับนอกคณะ จานวน 15 หน่วยกิต
จากคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษา คือ
ศ.210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC 210 Introductory Economics
อ.221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
อ.231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Ceitical Writing
สษ.231 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
EL 231 English for Political Scientists 1
สษ.331 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
EL 331 English for Political Scientists 2
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
คณะรัฐศาสตร์ได้ดาเนินการขอความอนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ และสถาบันภาษา จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกภาคการศึกษา โดยวิธีการขอโควตาให้นกั ศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะอื่น ๆ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน และมี ความสามารถทางรัฐศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ และการระหว่างประเทศที่เป็นการศึกษาในเชิ งสหวิชา และสนับสนุนให้มี
การศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกปฏิบัติในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ
เพื่ อ ให้ รู้จัก วิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ ตลอดจนสามารถประยุก ต์ ใช้ค วามรู้ที่ ได้ เรียนมาให้ เป็ น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
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1.2 ความสาคัญ
เป็นโครงการที่ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายในการให้การศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร
1.3 วัตถุประสงค์
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแล้ ว บั ณ ฑิ ตจะเป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถและ
เจตคติ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้ง เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ป รั บ เนื้ อ ห าวิ ช าให้ มี ค วาม  เน้นการมีส่วนร่วมในการศึกษา
 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ทันสมัยและเพิ่มวิชาใหม่ เพื่อให้
วิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการ
 รายงานผลประเมินการเรียนรู้และ
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้
ผลประเมินความพึงพอใจของนศ.
เกิดขึ้น
นักศึกษาได้เข้าใจสถาน การณ์ต่างๆ
ในแต่ละรายวิชา
ที่เกิดขึ้นตลอดจนเพื่อสร้างความ
 เพิ่ ม วิ ช าบั งคั บ เฉพาะสาขาที่ มี
 รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
เข้าใจจากสภาพ การณ์
ค วาม จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เมื่ อ ไป
ของผู้ใช้บัณฑิต
นอกเหนือจากการศึกษาใน
ประกอบอาชีพ
ห้องเรียน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ร ะ บ บ ก าร ศึ ก ษ าแ บ บ ท วิ ภ า ค โด ย 1 ปี ก ารศึ ก ษ า แ บ่ งอ อ ก เป็ น 2 ภ าค ก าร ศึ ก ษ า
1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่า 6
สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14
การคัดเลือกเข้าศึกษา
การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บการคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษา
ชั้นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการ
คัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(1) นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา
(2) นักศึกษายังไม่สามารถจัดแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการทากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จั ด ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า โดยคณาจารย์ ทั้ ง 3 สาขา เกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม
และการปรับตัวในการเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
(2) จัดนักศึกษารุ่นพี่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในระยะเริ่มต้น
(3) จัดมัชฌิมนิเทศสาหรับเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาชั้นปีสูง
(4) นอกจากจะจั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาห ลั ก แยกต าม สาขาแล้ ว ค ณ ะยั ง ได้ จั ด กลุ่ ม อาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ค าแนะน านั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ กรณี ไม่ ส ามารถพบอาจารย์
ที่ปรึกษาหลักได้ โดยกลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ จะกาหนดเวลาให้นัดพบได้ทุกวันทาการ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รับนักศึกษาปีละ 270 คน ในปีการศึกษา 2561 - 2565
ปีการศึกษา
นักศึกษา
2561
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
270
270
270
270
270
ชั้นปีที่ 2
265
265
265
265
ชั้นปีที่ 3
295
265
265
ชั้นปีที่ 4
265
265
รวม
270
535
800
1,065
1,065
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
260
260
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
งบดาเนินการ
33,677,200.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน
28,554,300.00
บาท
หมวดค่าใช้สอย
4,229,700.00
บาท
หมวดค่าวัสดุ
893,200.00
บาท
รวมทั้งสิ้น
33,677,200.00 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประมาณ 112,257.00 บาท ต่อปี โดยมีการบริหารจัดการ
เป็นโครงการปกติใช้งบประมาณแผ่นดิน และจากงบรายได้หน่วยงาน
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 และ ข้อ 31-33
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึ ก ษา เป็ น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาการศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตาม
โครงสร้างองค์ประกอบและข้อกาหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ
103
หน่วยกิต
1) วิชาแกน
22
หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะสาขา
42
หน่วยกิต
3) วิชาบังคับนอกคณะ
15
หน่วยกิต
4) วิชาโท หรือวิชาเลือก
24
หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิ ช าที่ เปิ ดสอนในหลั กสู ตรรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต ป ระกอบไป ด้ วย อั ก ษรย่ อ 2 ตั ว
และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ
ร. /PO
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชารัฐศาสตร์
เลขหลักหน่วย 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
3-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ 0-3
หมายถึง วิชาในสาขาการเมืองการปกครอง
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เลขหลักร้อย

4-6
7-9
1
2
3
4
5

หมายถึง วิชาในสาขาบริหารรัฐกิจ
หมายถึง วิชาในสาขาการระหว่างประเทศ
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1-2
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2-3
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3-4
หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาหนดของหลักสูตร
1) วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นั ก ศึ กษ าจะต้ องศึ กษ ารายวิ ช าในห ลั กสู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป รวม แล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ห น่ ว ยกิ ต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หมวดสังคมศาสตร์
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
มธ.101 โลก, อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
TU101 Thailand, ASEAN and the World
หมวดมนุษยศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107 Digital Skill and Problem Solving
หมวดภาษา
บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
ส่วนที่ 2 : นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กาหนดไว้ ดังนี้
บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
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มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
มธ.111 ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
มธ 113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
มธ 143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
2) วิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน 22 หน่วยกิต นักศึกษาทุกสาขาจะต้องศึกษาวิชาแกน จานวน 8 วิชา 22 หน่วยกิต ดังนี้
ร.210
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PO 210
Introduction to Political Philosophy
ร.211
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PO 211
Introduction to Political Science
ร.241
ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
PO 241
Introduction to Public Administration
ร.271
ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 271
Introduction to International Relations
ร.300
วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
PO 300
Social Science Methodology
ร.321
การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
PO 321
Thai Government and Politics
ร.380
พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก
3 (3-0-6)
PO 380
The Evolution of the Global Political Economy
ร.400
การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
1 (0-30-0)
PO 400
Field Work in Political Science
2.2 วิชาเฉพาะสาขา 42 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษาวิชาเฉพาะสาขาของตน ดังนี้
2.2.1 สาขาการเมืองการปกครอง
ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) ดังนี้
ร.221
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
PO 221
Political Parties, Interest Groups and Elections
ร.222
พลวัตการเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PO 222
Dynamics of Local Politics
ร.312
การเมืองกับกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
PO 312
Politics and Public Law
ร.320
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
PO 320
Comparative Politics and Government
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ร.322
PO 322
ร.412
PO 412
ร.420
PO 420

สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
Political Institutions and Constitutions
ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง
Theories on Society and Politics
กฎหมายปกครอง
Administrative Law
ข. วิชาเลือกในสาขา นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียนจากรายวิชาในสาขาของตน
จานวน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ร.212
ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
PO 212
Introduction to History of Political Thoughts
ร.224
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
PO 224
Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics
ร.304
พฤติกรรมการเมือง ความคิดเห็นสาธารณะและจิตวิทยา
PO 304
Political Behavior, Public Opinion and Psychology
ร.307
ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม
PO 307
Feminist Political Theory
ร.309
ทุน ธุรกิจกับการเมือง
PO 309
Capital,Business and Politics
ร.311
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพื้นที่ทางการเมือง
PO 311
Social Movements and Policical Space
ร.314
ประวัติความคิดทางการเมืองไทย
PO 314
History of Thai Political Thoughts
ร.315
ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
PO 315
Philosophy of War and Peace
ร. 319
ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตย
PO 319
Liberal and Democratic Theories
ร.323
การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
PO 323
Politics of Development
ร.326
การเมืองการปกครองตะวันออกกลาง
PO 326
Politics and Government of the Middle East
ร.327
การเมืองการปกครองเอเชียใต้
PO 327
Politics and Government of South Asian Countries
ร. 330
การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 330
Politics and Government of Southeast Asia
ร.333
การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออก
PO 333
East Asian Politics and Government
ร.336
การเมืองการปกครองพหุอเมริกา
PO 336
Politics and Government of America

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ร.337
PO 337
ร.403
PO 403
ร.404
PO404
ร.405
PO 405
ร.406
PO 406
ร.407
PO 407
ร.408
PO 408
ร.409
PO 409
ร.414
PO 414
ร.415
PO 415
ร.416
PO 416
ร.419
PO 419
ร.423
PO 423
ร.424
Po 424
ร. 425
PO 425
ร.426
PO 426
ร.427
PO 427
ร.428
PO 428
ร.429
PO 429

การเมืองการปกครองยุโรป
Politics and Government of Europe
สัมมนา : ภาษากับการเมือง
Seminar : Language and Politics
สัมมนา : ศาสนากับการเมือง
Seminar : Religion and Politics
สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย
Seminar : Politics and Novels
การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี
Politics of Gender and Sexuality
ความมั่นคงศึกษาเชิงวิพากษ์
Critical Security Studies
รัฐและสังคม
State and Socity
ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย
Democracy and Democratisation
สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย
Seminar on Thai Political Thoughts
สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธี
Seminar : Violence and Nonviolence
สัมมนา : ประเด็นปัญหาปรัชญาการเมือง
Seminar on Problems in Political Philosophy
ความคิดทางการเมืองแบบยูโทเปีย
Seminar : Utopian Political Thoughts
สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
Seminar on Problems of Social and Political Changes in Southeast Asia
สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
Seminar on Problems of Political and Government of Thailand
สัมมนาปัญหาในทางรัฐศาสตร์
Seminar on Problems in Politics Science
สัมมนาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
Concepts and Theories on Comparative Politics
การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
Ethnicity Politics and Culture
สัมมนาทหารและการเมือง
Seminar on Military and Politics
สัมมนาเรื่องผู้นาทางการเมือง
Seminar on Political Leadership

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ร.434
สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย
PO 434
Seminar on Political Theory and Contemporary Problems
ร.437
สัมมนาความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบวิธวี ิเคราะห์ทางปรัชญาและการเมือง
PO 437
Seminar on Philosophical Approach and Analysis of Politics
ร.438
หลักและระเบียบทางราชการไทย
PO 438
Principles and Regulations of the Thai Civil Service
ร.439
เทคโนโลยีกับการเมือง
PO 439
Technology and Politics
ร.519
การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนาเกี่ยวกระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์
PO 519
Directed Individual Research in Politics Sciance Approcahes
ร.537
การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์
PO 537
Field Research in Political Science
ร.539
การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนาเกี่ยวประเด็นทางรัฐศาสตร์
PO 539
Directed Individual Research in Politics Science Issues
2.2.2 สาขาบริหารรัฐกิจ
ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) ดังนี้
ร.242
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
PO 242
Organization Theories and Management
ร.250
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทสาธารณะ
PO 250
Strategic Planning and Management in Public Context
ร.251
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
PO 251
Public Human Resource Management
ร.350
การบริหารรัฐกิจไทย
PO 350
Introduction to Thai Public Administration
ร.360
การบริหารการคลังและงบประมาณ
PO 360
Public Budgeting and Fiscal Administration
ร.361
นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง
PO 361
Public Policy And Governance
ร.420
กฎหมายปกครอง
PO 420
Administrative Law
ข. วิชาเลือกในสาขา นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียนจากรายวิชาในสาขาของตน จานวน 7 วิชา
(21 หน่วยกิต) จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ร.342
เครื่องมือการบริหารและการจัดการ
PO 342
Administrative Tools and Management
ร.343
พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
PO 343
Organization Culture and Behavior
ร.345
องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
PO 345
Thai Public Organization and Management

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

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

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ร.346
PO 346
ร.347
PO 347
ร.348
PO 348
ร.349
PO 349
ร.353
PO 353
ร.355
PO 355
ร.356
PO 356
ร.357
PO 357
ร.358
PO 358
ร.359
PO 359
ร.363
PO 363
ร.364
PO 364
ร. 366
PO 366
ร. 367
PO 367
ร. 368
PO 368
ร.369
PO 369
ร. 443
PO 443
ร. 444
PO 444
ร.445
PO 445

การบริหารโครงการ
Project Management
การประเมินผลโครงการ
Project Evaluation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม
Introduction to Environmental Policy and Planning
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือข่าย
Intergovernmental Relations and Network Governance
การบริหารแรงงาน
Labour Administration
การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
Social Welfare Policy Management
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาธารณะ
Technology, Innovation and Public Management Information Syste
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก
Development Administration in Global Context
การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
Public Administration in Comparative Perspective
การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Financial Administration
การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองค์การ
Diversity and Organizational Culture management
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Sustainable Environmental Management
เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย
Public Policy Analysis and Techniques
นโยบายและการจัดการเมือง
Urban Policy and Management
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Local Government Management
สัมมนาการบริหารรัฐกิจ
Seminar in Public Administration
การบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่างประเทศ
Public Administration and International Development
การบริหารจัดการองค์การไม่แสวงหากาไรและธุรกิจเพื่อสังคม
Non Profit Management and Social Entrepreneurship

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ร.446
การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่ององค์การ
3 (3-0-6)
PO 446
Orgainzation Risk and Conlinuity management
ร.449
การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
PO 449
Disaster Risk Governance
ร.453
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
PO 453
Seminar on Strategic Human Resource Management
ร.455
สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 455
Seminar on Contemporary Issues in Public Policy
ร.463
สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 463
Seminar on Public Finance
ร.467
สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
PO 467
Seminar on Management of Public Enterprises
ร.569
สหกิจศึกษาบริหารรัฐกิจ
3 (2-2-5)
PO 569
Intdgrated Practices in Public Administration
2.2.3 สาขาการระหว่างประเทศ
ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) ดังนี้
ร.272
ประวัติศาสตร์การทูต
3 (3-0-6)
PO 272
Diplomatic History
ร.280
การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา
3 (3-0-6)
PO 280
International Politics: Theories and Case Studies
ร.282
การอ่านและการวิเคราะห์ในความสัมพันระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 282
Reading and Anallysis in International Relations
ร.320
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
PO 320
Comparative Politics and Government
ร.370
การต่างประเทศของไทย
3 (3-0-6)
PO 370
Thai Foreign Relations
ร.371
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
PO 371
International Relations in Southeast Asia
ร.480
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับสูง
3 (3-0-6)
PO 480
Seminar : Advance International Relations Theories
ข. วิชาเลือกในสาขา
นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรี ยน 7 วิชา (21 หน่วยกิต) โดยเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 จานวน 2 วิชา ใน
ภาษาเดียวกัน และเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาของตน 5 วิชา (ในกรณีที่นศ.ศึกษาภาษาต่างประเทศที่ 2 เป็นวิชาโท อาจเลือก
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาใดก็ได้ 2 วิชา ตามเงื่อนไขข้างต้น หรือศึกษาวิชาเลือกในสาขาของตนทดแทน 2 วิชา) ดังรายวิชา
ดังต่อไปนี้
ร.293
กฎหมาย องค์การและระบอบระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 293
InternationaL Law, Organization and Regime
ร.373
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
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PO 373
ร.374
PO 374
ร.375
PO 375
ร.376
PO 376
ร.377
PO 377
ร.378
PO 378
ร.379
PO 379
ร.383
PO 383
ร.384
PO 384
ร.385
PO 385
ร.386
PO 386
ร.387
PO 387
ร.388
PO 388
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ร.396
PO 396
ร.397
PO 397
ร.398

International Relations in East Asia
การเมืองและการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร
British Politices and Foreign Affairs
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา
International Relations in Latin America
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
International Relations in Middle East
สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Environment andInternational Relations
การเมืองภายในของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Domestic Politics of International Relations
พิธีทางการทูตและการกงสุล
Diplomatic Protocol and Consular Affairs
การเมืองและการต่างประเทศของจีน
Chinese Politics and Foreign Affairs
การเมืองและการต่างประเทศของญี่ปุ่น
Japanese Poilitics and Foreign Affairs
การเมืองและการต่างประเทศของรัสเซีย
Russian Politics and Foreign Affairs
การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
U.S. Politics and Foreign Affairs
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป
International Relations in Europe
มหาอานาจกับระเบียบโลก
Major Powers and the World Order
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้
International Relations in South Asia
การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
Foreign Policy Analysis
ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงระหว่างประเทศ
Strategic Studies and International Security
สื่อกับการเมืองโลก
Media and Global Politics
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
Diplomacy and International Negotiation
การเมืองของความช่วยเหลือและการพัฒนาระหว่างประเทศ
The Politics of International Assistance and Development
ประชาสังคมโลก

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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PO 398
ร.399
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ร.479
PO 479
ร.488
PO 488
ร.489
PO 489
ร.495
PO 495

Global Civil Society
ความมั่นคงของมนุษย์
Human Security
สัมมนานโยบายต่างประเทศไทย
Seminar : Thai Foreign Policies
ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Critical Theories in International Relations
สัมมนาภูมิภาคนิยม
Seminar: Regionalism
สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ไข
Seminar: Problems on International Conflicts and Resolutions
สัมมนาหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Seminar: Selected Topics in International Relations
สัมมนาหัวข้อเฉพาะในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
Seminar: Special Topics in International Relations
สัมมนา: ประชาคมอาเซียน
Seminar: ASEAN Community
2.3 วิชาบังคับนอกคณะ 15 หน่วยกิต นักศึกษาทุกสาขาจะต้องศึกษาวิชาบังคับนอกคณะ
จานวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ศ.210
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
EC 210
Introductory Economics
อ.221
การอ่านเชิงวิพากษ์
EG 221
Critical Reading
อ.231
การเขียนเชิงวิพากษ์
EG 231
Critical Writing
สษ. 231
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 1
EL 231
English for Political Scientists 1
สษ.331
ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 2
EL 331
English for Political Scientists 2

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

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

2.4 วิชาโท หรือวิชาเลือก 24 หน่วยกิต นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ อาจจะเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและ
นอกคณะรัฐศาสตร์เป็นวิชาโทได้ ดังนี้
2.4.1 วิชาโทในคณะ (นอกสาขาวิชาเอก)
ก. วิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง จานวน 24 หน่วยกิต โดยจดทะเบียนเรียนวิชาตามลักษณะวิชา
บังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครอง จานวน 21 หน่วยกิตและวิชาเลือกในสาขาการเมืองการปกครองจานวน 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ
1. นักศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจ ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง จะต้องลงทะเบียน
วิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครองจานวน 21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.420 เป็นวิชาบังคับของสาขาบริหารรัฐ
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กิจ แล้ ว ดั งนั้ น ให้ นั กศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาวิชาเลื อกในสาขาการเมื องการปกครองอี ก 2 วิ ชา (6 หน่ วยกิต ) เพื่ อ ให้ ครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต
2. นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง จะต้อง
ลงทะเบียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครองจานวน 21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.320 เป็นวิชาบังคับเฉพาะ
สาขาการเมืองการปกครองแล้ว ดังนั้น ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาการเมืองการปกครองอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต
ข. วิชาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จานวน 24 หน่วยกิต โดยจดทะเบียนเรียนวิชาตามลักษณะวิชาบังคับ
เฉพาะสาขาบริหารรัฐกิจ จานวน 21 หน่วยกิตและวิชาเลือกในสาขาบริหารรัฐกิจ จานวน 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ
นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาบริหารรัฐกิจ จะต้องลงทะเบียนวิชา
บังคับเฉพาะสาขาบริหารรัฐกิจจานวน 21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.420 เป็นวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครอง
แล้ว ดังนั้น ให้นั กศึกษาเลือกศึก ษาวิชาเลือกในสาขาบริห ารรัฐกิ จอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) เพื่อ ให้ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 24 หน่วยกิต
ค. วิชาโทสาขาการระหว่างประเทศ จานวน 24 หน่วยกิต โดยจดทะเบียนเรียนวิชาตามลักษณะวิชา
บังคับเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศ จานวน 21 หน่วยกิตและวิชาเลือกในสาขาการระหว่างประเทศ จานวน 3 หน่วยกิต
หมายเหตุ
นั ก ศึก ษาสาขาการเมื องการปกครอง ที่เลื อกศึ กษาวิชาโทสาขาการระหว่างประเทศ จะต้ อ ง
ลงทะเบียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศจานวน 21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.320 เป็นวิชาบังคับเฉพาะ
สาขาการเมืองการปกครองแล้ว ดังนั้น ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาการระหว่างประเทศอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต
2.4.2 วิชาโทนอกคณะ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทในสาขาวิชา/คณะนั้นๆ ไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต และหากมีจานวนหน่วยกิตของวิชาโทเหลืออยู่ นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ระดับ 200
ขึ้นไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ครบจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาโทนอกคณะไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้
1. วิ ช าในหลั ก สู ต รวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2 ที่ ใ ช้ ร หั ส ย่ อ “มธ”
ทุกวิชา วิชาหมวดพลานามัย และหมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งวิชาที่ใช้รหัสย่อ
“วฬ” ทุกวิชา
2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร
2.4.3 วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชา/คณะใดก็ได้ ตั้งแต่ระดับ 200 ขึ้นไป
รวมไม่เกิน 4 สาขา/คณะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ
ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้
1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชา วิชา
หมวดพลานามัย และหมวดพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งวิชาที่ใช้รหัสย่อ “วฬ” ทุก
วิชา
2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา
3. วิชา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์กร
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3) วิ ช าเลื อ กเสรี 6 หน่ วยกิ ต นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าใดก็ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ 200 ขึ้ น ไป
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่าง ประเทศ ที่ใช้รหัส
ย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลื อกเสรีไม่ได้ คือ วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156
3.2 การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท
3.2.1 นักศึกษานอกคณะรัฐศาสตร์ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชา
เฉพาะของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) วิชาบังคับ
ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
ร.321 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
2) วิชาอื่น ๆ ที่สอนในคณะรัฐศาสตร์อีก 3 รายวิชา โดยเลือกจดทะเบียนเรียนจากวิชาบังคับสาขาใน 3
สาขา ตามข้อ 2.2.1 ก. , ข้อ 2.2.2 ก. และ ข้อ 2.2.3 ก.
3.2.2 นักศึกษาหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์
และการผังเมืองที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาของคณะรัฐศาสตร์ จานวน 15 หน่วย
กิต ในรายวิชา ดังนี้
ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
ร.361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
ร.368 นโยบายและการจัดการเมือง
3 (3-0-6)
ร.420 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
3.2.3 นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือกศึกษารายวิชา
จากหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต เป็น วิชาโท (Minor) จานวน 24 หน่วยกิต โดยมีรายวิชา ดังนี้
ผม. 243 แบบจาลองการวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-6)
ผม. 252 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง
3 (3-0-6)
ผม. 358 สังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง
3 (3-0-6)
และเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเลือก/วิชาโท (2 วิชาจาก 6 วิชา) ดังนี้
ผม.463 การพัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
ผม.465 การวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
ผม.466 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท
3 (3-0-6)
ผม.467 อนาคตศาสตร์ **ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชาใหม่**
3 (3-0-6)
ผม.468 การจัดการและวางแผนบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 (3-0-6)
และระบบคมนาคมและขนส่งเมือง
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ผม.469 กระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนาของประเทศในภูมภิ าค 3 (3-0-6)
อาเซียน
**นักศึกษาต้องต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปอีก 3 วิชาเพื่อให้ครบโครงสร้างหลักสูตร
3.3 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชารัฐศาสตร์
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ ดได้ ศึ ก ษารายวิ ช าต่ า ง ๆ ตามหลั ก สู ต รในสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ไ ด้ ห น่ ว ยกิ ต สะสม
ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครบ 30 หน่วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาบังคับในคณะรัฐศาสตร์ ดังนี้
ก. วิชาแกนของคณะ 8 วิชา
จานวน 22 หน่วยกิต
ข. วิชาบังคับสาขา สาขาใดก็ได้
จานวน 21 หน่วยกิต
(โดยเลือกศึกษาจาก วิชาบังคับสาขาการเมืองการปกครอง จานวน 21 หน่วยกิต หรือ วิชาบังคับสาขาการระหว่างประเทศ จานวน
21 หน่วยกิต หรือ วิชาบังคับสาขาบริหารรัฐกิจ จานวน 21 หน่วยกิต)
ค. วิชาเลือกในสาขาใดก็ได้รวมกัน
จานวน 21 หน่วยกิต
5. ได้ ศึ ก ษ าวิ ช าเลื อ ก เส รี ตั้ งแ ต่ รหั ส 200 ขึ้ น ไป (จ าน วน 12 ห น่ วย กิ ต ) ที่ เปิ ด ส อ น ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ”
ระดับ 100 ได้
นักศึกษาจะนาวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ คือ วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1
และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ "มธ." ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156
3.4 แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 หน่วยกิต
มธ.101 โลก อาเซียนและไทย
3 หน่วยกิต
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม
3 หน่วยกิต
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปญ
ั หา
3 หน่วยกิต
มธ.104 การคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 หน่วยกิต
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 หน่วยกิต
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 หน่วยกิต
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 หน่วยกิต
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
3 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานของคณะรัฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
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รวม

15-18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ร. 211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ร. 241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
ร. 271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200)
วิชาโท หรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ร. 210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
ร. 300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200-300)
วิชาโท หรือวิชาเลือก
รวม
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ร. 320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ร. 321 การเมืองการปกครองของไทย
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200-300)
วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-300)
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ร. 380 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก
สษ.231 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 1
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200-300)
วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-300)
วิชาโท หรือวิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 3
ร.400 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคเรียนที่ 1
สษ.331 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 2
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 300-400)
เลือกในสาขา (ระดับ 200-400)
วิชาโท หรือวิชาเลือก
วิชาโท หรือวิชาเลือก
รวม

หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
วิชาบังคับสาขา (ระดับ 300-400)
วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-500)
วิชาโท หรือวิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี

3.5 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU100 Civic Engagement
ปลูกฝังจิตสานึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่าน
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ดูงานเป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทาโครงการ
รณรงค์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global citizen.
This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case studies and field
study outings. Students are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change in
an area of their interest.
มธ.101
TU101

โลก อาเซียน และไทย
3 (3-0-6)
Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์หรือบุ คคลที่ได้รับความสนใจ
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET)
สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms
of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through approaches, theories and
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principles of social science research via discussion and raising examples of situations or people of
interest.The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand the complexity of global
interrelationships, to build a global mindset and to be able to challenge old paradigms and open upa
new, broader worldview.
หมวดวิชามนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
3 (3-0-6)
TU102 Social Life Skills
การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะสาคัญที่จะ
ช่วยให้ประสบความสาเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางกายการจัดการ
ความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และ
สังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับ
มนุษย์ ในแขนงต่าง ๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, which is
considered. Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop their
ability in physical health care to manage stress, build emotional security, understand themselves and
adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of
aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different fields,
namely visual arts, music, performing arts and architecture.
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน
3 (3-0-6)
TU103 Life and Sustainability
การดาเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของธรรมชาติ มนุษย์
และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
This course provides an introduction to the importance of life-cycle systems perspectives in
understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable societies in this changing
world. Students will learn about the relationship between mankind and the environment in the context of
energy and resource use, consumption and development, and environmental constraints. Furthermore, an
examination of social conflict and change from the life-cycle perspective will be used to develop an
understanding of potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.
มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
3 (3-0-6)
TU 107 Digital Skill and Problem Solving
ทักษะการคิดเชิงคานวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ความสามารถในค้นหา
และการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมิน ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการ
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมือาชีพ
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Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social and economic
opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability evaluation. Filtering and
managing information systematically. Ethical digital usage and professional online communication.
หมวดวิชาภาษา
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU 050 English Skill Development
ไม่นับหน่วยกิต
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป
Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through an integrated
method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher level.
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
3 (3-0-6)
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒ นาทั กษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ค่า
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระสาคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่นาไปสู่
ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด
และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation skills.
Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in the text, but
rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assumptions, bias
and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s conclusion. The purpose is
to apply these methods to students’ own persuasive writing based on information researched from
various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการอ่าน เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the ability to
hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of academic texts from
various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
3 (3-0-6)
TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบสาคัญ และการสื่อสารความคิดดังกล่าว
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as communication
of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental contexts, at personal,
organisational and social levels
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วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2
มธ.122 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
TU 122 Law in Everyday Life
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
(rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชน
และกฎหมายมหาชนที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การระงับข้อพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมของไทย หลักการใช้สิทธิ หลักการใช้และการตีความกฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน
To study general aspects of law as correct patterns of human conduct in society. To equip
learners with basic principles of public law (rules of law), and its values which are associated with citizens’
moral core. To provide basic knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and
duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and interpretation of law principles, with an
emphasis on case studies in our daily lives.
มธ.124 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
TU 124 Society and Economy
แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม และเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้ว
นาสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้ นให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ
To provide guidelines for the study and analysis of society and economy. To analyze social and
economic evolution in Thailand and worldwide. To emphasize the influence of culture and institutions on
the social and economic system.
มธ.111 ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
TU 111 Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective
ภูมิหลังของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการ
สร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัฒน์ “มีการศึกษานอกสถานที่"
To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from the old days (known as the
Kingdom of Siam) until today. To emphasize the formation of the Thai identity as well as directions
towards the development of Thai culture and society in the globalization context.(Field trips are
obligatory)
มธ.113 ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
3 (3-0-6)
TU 113 Fundamentals of Philosophy and Religions
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาที่มีความสาคัญต่อมนุษย์ในแง่ทัศนคติ จริยธรรม และการดารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษา
รู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
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To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, which have influenced
attitudes, morality, and ways of life. To train learners to think analytically and critically towards certain
phenomena in order that they can apply their knowledge and understanding to their own social situations.
มธ.143 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
TU 143 Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ โดยคานึงถึงความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
ในสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จักใช้ประโยชน์ และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป
โดยชี้ให้ เห็ น ถึงผลกระทบของความเจริญ ทางวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มี ต่อ สิ่งแวดล้ อม สังคม เศรษฐกิ จ รวมทั้ งให้
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
To study the relationship between people and the environment by focusing on the coexistence
of living things in a way that it creates balance, enhances optimal use, and helps to promote effective
and long-lasting environmental management. To discuss the impacts of scientific and technological
development on the environment, society, and economy as well as the importance of the environment in
the present and future are for Mankind.
3.5.2 วิชาเฉพาะ
1) วิชาแกน
ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PO210 Introduction to Political Philosophy
ที่ ม าและความหมายของวิชาปรัชญาการเมื อ งตลอดจนประเด็ น ที่ ส าคั ญ ๆ ในปรัชญาการเมื อ ง เช่ น อะไรคื อ
จุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย์ จุดหมายของรัฐ ความยุติธรรม ฯลฯ โดยจะแยกแยะให้เห็นข้อแตกต่างระหว่า งการมอง
ปัญหาและการแก้ปัญหาของปรัชญาการเมือง ความคิดและปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ นักศึกษาจะต้องศึกษาผลงานของนัก
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ต่อไป
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 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PO211 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE
ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่น ๆ ขอบเขตการศึกษาจะ
ครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอานาจ การใช้อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล
สถาบันการเมือง การปกครอง พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย
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.
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ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
PO241 Introduction to Public Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบข่ายของการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจและการ
บริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้อมการเมืองและการบริหาร กระบวนการการบริหาร นโยบายสาธารณะ ประเภท
องค์การภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การคลังและงบประมาณ และ การกากับการตรวจสอบการบริหารภาครัฐ
และจริยธรรมของนักบริหาร
Meaning, theory, concepts and scope of public administration; academic development of public
and business administration, management and the political and administrative climate, the administrative
process, public policy, types of public sector organisations, personnel management in state organisations,
treasury and budgeting, as well as supervision and inspection of state administration and administrative
ethics.
ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO271 Introduction to International Relations
พื้น ฐานของการเมื องระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการระหว่างประเทศ ปัจจัย ทางด้ าน
การเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และ
สถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว
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.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
PO300 Social Science Methodology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
วิธีการหาความรู้และวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร้าง
แนวความคิด ประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐ าน การวิเคราะห์ และรายงานผลการวิจัย การตีความตัวบท การวิเคราะห์ภาษา
รวมตลอดถึงแนววิเคราะห์ในวิธีการหาความรู้แบบอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่ในแวดวงการวิจัยสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
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 การเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
PO321 Thai Government and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
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ปัจ จัยต่ าง ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การเมือ งการปกครองของไทย เช่น ประวัติศ าสตร์ โครงสร้างสังคม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจและการเมืองไทย ลักษณะและแนวโน้มของชีวิตการเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น วิเคราะห์
สัมพันธภาพระหว่างชีวิตการเมืองกับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ สารวจปัญหาทางการเมืองการปกครองในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยเหล่านี้
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
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.380 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก
3 (3-0-6)
PO380 The Evolution of the Global Political Economy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.271
ศึกษาทฤษฎีสาคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการ ของเศรษฐกิจการเมืองโลกตั้งแต่สมัยอาณา
นิคมจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองที่ส่งผลซึ่งกันและกัน โดยเน้นศึกษาประเด็น
และเหตุการณ์สาคัญในเศรษฐกิจ การเมืองโลกแต่ละยุค รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจต่าง ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 271
Studies important theories in International Political Economy (IPE) and political and economic
developments since the colonial period until the present. The course stresses the interaction between
economics and politics with an emphasis on significant issues and phenomena in global political economy,
including economic crises, in different periods.
ร.400 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์
1 (0-30-0)
PO 400 Field Work in Political Science
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจและการระหว่างประเทศ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการทางานที่แท้จริงโดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องในปะเด็นต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ผสู้ อนกาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
และสร้างประสบการณ์ในการทางานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
rd
Prerequisites: Students must be in their 3 year of study upwards
Students are encouraged to develop knowledge and understanding of politics, government public
administration and internation relation with the aim of applying this knowledge to real life work. Students
will carry out field work in government offices,state enterprises or private organisations or community
development relating to various issues as determined by the instructor.The aim is to practice skills and
build experience in working with others.
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2) วิชาเฉพาะสาขา
2.1) สาขาการเมืองการปกครอง
ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
3 (3-0-6)
PO212 Introduction to History of Political Thoughts
ความคิดทางการเมืองของนักปราชญ์ของโลกในอดีต ทั้งตะวันตกและตะวันออก เช่น เพลโต อาริสโตเติล มาคิอา
เวลลี รุสโซ เบอร์ก มาร์กซ์ เอ็งเก็ลส์ โกญทัญญะ คานธี เมาเซตุง โฮจิมินห์ ฯลฯ
Political thought of past Western and Eastern philosophers from around the world, such as Plato,
Aristotle, Machiavelli, Rousseau, Burke, Marx, Engels, Kondanya, Gandhi, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh and
others.
ร.221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
PO221 Political Parties, Interest Groups and Elections
แนวคิดและแนววิเคราะห์เรื่อง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการเมืองดังกล่าว และความสัมพันธ์กับสถาบันและกระบวนการทางการเมืองที่สาคัญอื่น ๆ โดยการนาขอบเขตและ
ลักษณะของการศึกษาดังกล่าวของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยตะวันตกมาประยุกต์ในเชิงเปรียบเทียบกับ
สถาบันดังกล่าวของไทยด้วย
Concepts and analysis of political parties, interest groups and elections, as well as the relationship
between the above political institutions and their connection with other significant political institutions
and movements. This will be done by applying the scope and characteristics of international case studies,
particularly Western democracies, for comparison with Thai political institutions.
ร.222 พลวัตการเมืองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PO222 Dynamics of Local Politics
ศึกษาท้องถิ่นใน 3 มิติ ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการซึ่งทาหน้าที่
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในระดับท้องถิ่น 2) พื้นที่ชนบทซึ่งกาลังกลายเป็นเมืองอันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิติ เช่น ลักษณะทางประชากร วิถีชีวิตของประชาชน และลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ ทาให้เมืองมีความต้องการ
ประเภทบริก ารสาธารณะ และการบริห ารจั ด การเมื อ งที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าว และ 3) การเมื อ งและ
ความสัมพันธ์ทางอานาจในท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้เลือกตั้ง หรือแม้แต่ผู้มี
อิทธิพลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางการเมือง และเศรษฐกิจ
Study on three dimensions of the local; 1) Local Authority as government agency who provides
public services for local people. 2) Urbanization of provincial area that result in several changes of the
city, such as demographics, way of life and landscape. These changes require new type of public services
and different approach of management. 3) Politics and power relations within the local; including
relationships among local politicians, business, civil society, voters, or even local influential persons which
affected by the change of political and economic structure.
ร.224 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-6)
PO224 Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics
ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย โดยมุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจต่อระบบ
การเมืองการปกครองของไทยเป็นสาคัญ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งคานึงถึงพื้นฐาน
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ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบความคิดความเชื่อด้วย ตลอดจนศึกษากระบวนการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยนับแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมืองด้วย
Characteristics and structure of Thai economy, society and politics, focusing on the basics of Thai
political and government structure. The course will look at the relationship between economic, social
and political factors and consider the underlying history, culture and belief system, as well as movements
for change in Thai society from the past to the present. Also considered is the effect of these changes on
political form and structure.
ร.304 พฤติกรรมการเมือง ความคิดเห็นสาธารณะ และ จิตวิทยา
3 (3-0-6)
PO304 Political Behavior, Public Opinion, and Psychology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เช่น การเลือกระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐบาล
ทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนและที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้นาประเทศ ทั้งนี้โดยใช้
ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์จากวิชาสังคมวิทยาและจิตวิทยามาเป็นเครื่องอธิบาย
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Political behavior of people in society, such as choosing a political system, relationships between
individuals and governments, citizens’ attitudes toward governments and vice versa, and citizens’ voting
behavior. These behaviors will be explained by applying human behavior theory from sociology and
psychology.
ร.307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม
3 (3-0-6)
PO307 Feminist Political Theory
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ลักษณะและฐานคติของแนวพินิจต่าง ๆ ของสตรีนิยม ประเด็นโต้เถียงและการเคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง และ
การเปลี่ยนแปลงของสตรีนิยม
Prerequisites: Have earned credits of PO. 211
Foundations of various approaches, debates, political activism, and changes in Feminism
ร.309 ทุน ธุรกิจ กับการเมือง
3 (3-0-6)
PO309 Capital, Business and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุน ธุรกิจ กับการเมือง ครอบคลุมในประเด็นบทบาทของรัฐในการพัฒนา และบทบาท
และอิทธิพลของกลุ่มทุนและภาคธุรกิจทั้งภายในและข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการทางการเมือง และนโยบายสาธารณะของ
สถาบันการเมืองและองค์กรของรัฐ เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ
Prerequisite: Have earned credits of PO. 211
Study on relations among capital, business and politics including, the role of state in
development and the influence of private sector, domestic and transnational, on political institutions’
activities which affect political process and public policy.
ร.311 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพื้นที่ทางการเมือง
3 (3-0-6)
PO311 Social Movements and Political Space
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
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ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในสังคมไทย
และต่างประเทศ อาทิ ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการแรงงาน ขบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ขบวนการของคนพื้นเมืองดั้งเดิม
ขบวนการสันติภาพ ขบวนการสิทธิพลเมือง ขบวนการนักศึกษา ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ ขบวนการเรียกร้องสิทธิความ
หลากหลายทางเพศ ขบวนการอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวา ฯลฯ เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุ การก่อกาเนิด และผลกระทบที่ขบวนการเหล่านี้
มีต่อระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง และการจัดความสัมพันธ์ทางอานาจในสังคม นอกจากนั้นยังศึกษายุทธศาสตร์
ยุท ธวิธี และพื้ นที่การเคลื่อนไหวอันหลากหลายที่ ขบวนการต่างๆ นามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้ าหมายทาง
การเมือง เช่น การชุมนุมประท้วง การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ การใช้พื้นที่ออนไลน์และสื่อสังคม ฯลฯ
Prerequisite: Have earned credits of PO 211
This course studies theories, concepts, and development of social movements in Thailand and
elsewhere since the past to the present, for example, women movements, labor movements,
environmental movements, native rights movements, peace movements, civil rights movements, student
movements, anti-globalization movement, LGBT movement, right-wing, conservative movements. It
investigates origins, causes, and consequences of social movements on political regimes, processes, and
power relations. In addition, it aims to understand various kinds of strategies, methods, and spaces used
by movements to mobilize resource and support to achieve their political goals, e.g. protests, symbolic
politics, and social media and online politics.
ร.312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
PO312 Politics and Public Law
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ศึกษาถึงระบบกฎหมายมหาชนที่มีความเกี่ยวโยงกับการเมือง ทั้งเรื่องของพัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชนใน
ระดับสากลและพัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ซี่งระบบกฎหมายมหาชนมีต่อ
การเมืองการปกครองของไทยในภาพรวม ขอบเขตอานาจหน้าที่และกระบวนการในทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการดาเนินงานทาง
ปกครองทั้งในเรื่องของโครงสร้างการบริหารราชการและกระบวนการในการบริหารราชการที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ การ
ดาเนินงานของภาครัฐ องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงเน้นการศึกษาในเรื่องของหลักนิติรัฐ กระบวนการใน
การแบ่งแยกอานาจ การถ่วงดุลและการตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ อีกทั้งในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและกระบวนการในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
Prerequisite: Have earned credits of PO 211
This module studies about the system of public law that is interlinked with politics with coverage
over both its development in Thailand and worldwide. In particular, this module gives special emphasis to
the interaction that the legal system has with the overall government and politics of Thailand, the
jurisdiction and process of law that affects governmental implementation at the levels of the
administrative structure of the bureaucracy and its administrative process as provided by the constitution
as well as to the study of the legal state, the process involved in the separation of powers, the checks
and balances needed to circumscribe the exercise of state power including the issue of rights and the
political participation of citizens.
ร.314 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย
3 (3-0-6)
PO314 History of Thai Political Thoughts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
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แนวความคิดทางการเมืองของรัฐบุรุษและนักคิดไทยที่สาคัญ ๆ ในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงต้น
รัตนโกสินทร์ โดยจะเป็นการศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ เช่น ศิลาจารึกหลัก
ต่าง ๆ ไตรภูมิพระร่วง และวรรณกรรมต่าง ๆ ของยุค ตลอดจนกฎหมาย พระราชพิ ธี ประเพณี เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
การเข้าใจผลของการเปลี่ยนแปลงทางความคิดทางการเมืองที่ปรากฏชัดขึ้นในสมัยต่อ ๆ มา จวบจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475
Prerequisites : Have earned credits of PO 210
Political thought of prominent Thai statesmen and thinkers in different eras from the Sukhothai to
the Rattanakosin periods by means of studying various documented evidence such as stone inscriptions,
the Three Worlds of King Ruang and folklore from each era, as well as laws, royal ceremonies and
traditions. This will serve as a means to understanding the effects of clearly visible changes in political
thought in consequent periods, leading up to the 1932 revolution.
ร.315 ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
3 (3-0-6)
PO315 Philosophy of War and Peace
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
แนวความคิดของนักคิดคนสาคัญ ๆ ในอดีตที่พูดถึงปัญหาสงครามและสันติภาพ เป็นต้นว่า Kant, Marx และ
Engles, Von Clausewitz, James, Tolstoy, Gandhi โดยจะน าบทความปรั ช ญาของนั ก คิ ด เหล่ า นี้ ม าวิ เ คราะห์ ดู
แนวความคิดเกี่ยวกับ สงครามและสั นติภาพ เพื่ อเป็นแนวทางเข้าใจปรัชญาเบื้องต้น ของการสงครามปัจจุบั น ตลอดจน
แนวความคิดเรื่องสงครามที่เป็นธรรมและอธรรมด้วย (Just and Unjust War)
Prerequisites: Have earned credits of PO 210
Concepts of important philosophers in history who dealt with the matter of war and peace, such
as Kant, Marx and Engels, Von Clausewitz, James, Tolstoy and Gandhi. The course will analyse works by
these people as to their perspectives on war and peace to understand the basic philosophy of war in the
present day, as well as the concept of just and unjust war.
ร.319 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
PO319 Liberal and Democratic Theories
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
วิชานี้ชักชวนให้ นั กศึก ษาพิ จ ารณาความตึงเครียดระหว่างเสรีนิ ยมและประชาธิป ไตยที่ มีม าแต่ย าวนาน โดยให้
นักศึกษาย้อนกลับไปดูประวัติความเป็นมาของทั้งสองซึ่งมีประเพณีความคิดทางการเมืองรองรับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นักคิด
เช่น อาริสโตเติล รุซโซ และต๊อควิลล์ โดนจัดอยู่ในประเพณีความคิดที่รองรับประชาธิปไตย ส่วนนักคิดเช่น ล็อค ค็องสต็อง
และสจ๊วตมิลล์ โดนจัดอยู่ในประเพณี ความคิดที่รองรั บเสรินิยม เมื่อได้ทาการพิจารณาในข้างต้น วิชานี้ต้องการกระตุ้นให้
นักศึกษาไตร่ตรองว่าความตึงเครียดที่มีอยู่ใช่เรื่องที่เป็นอันจะดีได้หรือไม่ และถ้าได้ มีทฤษฎีว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตย
ใดที่เมื่อผนึกด้วยกันสามารถเป็นรากฐานให้กับระบอบการเมืองที่ทั้งเป็นไปได้และเหมาะสมสาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้
บริบทเช่น โลกาภิวัฒน์ของกระแสเสรีนิยมใหม่ และการกลับมาของกระแสประชานิยม
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
The module looks at how the current state of technology has affected the political landscape of
societies of all shapes and sizes. In particular, it looks at how recent advancements in information and
digital technology have played a vital role in shaping the identities of people, as well as in informing new
ways in which political participation can be organised. Conversely, it also wishes to address the various
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ways in which the state has appropriated technological change to further its own ends. Some of the
central questions we are encouraged to take up are how will all this alter the relationship between state
and society, and what special significance, if any, does all this have on the future of democracy
ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
PO320 Comparative Politics and Government
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
แนวคิด ทฤษฎี และข้อถกเถียงในสาขาวิชาย่อยว่าด้วยการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ โดยพิจารณาผ่ากรณีศึกษา
จากประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นปัญหาซึ่งกาลังเป็นทีส่ นใจในวงการรัฐศาสตร์ ณ เวลานั้น เพื่อทาความเข้าใจธรรมชาติของ
ระบบการเมือง พัฒนาการของรัฐ พลวัตและเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ความขัดแย้งในสังคม นโยบาย
สาธารณะ พฤติกรรมทางการเมือง ฯลฯ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Examine concepts, theories, and arguments from the sub-field of comparative politics and
government through case studies from various countries and issues of interest to political scientists at the
time in order to understand the nature of political systems, the development of the state, political
dynamics and stability, democracy, social conflicts, public policies, political behaviour, and so on.
ร.322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
PO322 Political Institutions and Constitutions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
วัตถุประสงค์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และการสถาปนารัฐธรรมนูญ ประเภทต่าง ๆ เน้ นทาความเข้าใจ อานาจ
อธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอานาจและรูปของรัฐบาลต่าง ๆ
ที่สืบเนื่องมาจากการแบ่งอานาจ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนั้นยังจะ
ศึกษาถึงการจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่มีมาแล้ว รวมทัง้ สถาบันพระมหากษัตริย์ คณะรัฐมนตรี
รัฐสภา การดาเนินและวิธีปฏิบัติงานของรัฐสภา การบัญญัติกฎหมาย ความเกี่ยวพันระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา ศาล
และตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลพิเศษ และองค์การอื่น ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Objectives of constitutional law and the establishment of various constitutions, focusing on
understanding democratic power and government, the issue of having one legislative assembly or two,
power sharing and different forms of government arising from power sharing, the status of the constitution
as being the highest legal authority, rights and freedoms of individuals. In addition, the course will study
the establishment of governing bodies in accordance with the constitution occurring in Thailand in the
past, as well as the monarchy, the cabinet and parliament, parliamentary procedures and operations,
lawmaking and the relationship between the cabinet and parliament, the courts and constitutional
judiciary, special courts and other organisations.
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ร.323 การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
3 (3-0-6)
PO323 Politics of Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่พยายามทาความเข้าใจการพัฒนา ทั้งในแง่ กระบวนการกาหนด
นโยบายสาธารณะ บทบาทของภาครัฐ เสถียรภาพทางการเมือง การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ โครงสร้าง
ชนชั้นในสังคม กลไกตลาด ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหา และผลพวงทั้งหลายที่ติดตามมากับ
การพัฒนา โดยมีการนากรณีศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Political-economic concepts and theories that seek to understand development in terms of
public policy, the role of the state, political stability, economic growth, income distribution, the class
structure within a society, the market mechanism, international economic relations, as well as problems
and consequences resulting from development. Insightful case studies from a variety of countries are also
examined.
ร.326 การเมืองการปกครองตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
PO326 Politics and Government of the Middle East
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
แนวความคิด พฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง การจัดระเบียบการปกครอง อิสลามการเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง รวมทั้ งการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพั นธ์และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนปัญหาในการพัฒนาการลักษณะทางสังคมวิทยาของกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Concepts, political behaviour and institutions, drafting of regulations for government, political
Islam and governmental change, as well as comparative studies of the relationship with and effect on
international politics, economy and society in the countries concerned. The course also deals with the
social development problems characteristic of the Middle East.
ร.327 การเมืองการปกครองเอเชียใต้
3 (3-0-6)
PO327 Politics and Government of South Asian Countries
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบการปกครอง รวมทั้ง ความยุ่งยาก
ซับซ้อนของศาสนา ชาติพันธุ์ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Concepts, political behaviour and institutions and drafting of regulations for government, along
with religious and ethnographic complexity in south Asian countries.
ร.330 การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
PO330 Politics and Government of Southeast Asia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
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ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเน้นการตกเป็นอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเย็น และช่วงหลังสิ้นสุดสงครามเย็น นักศึกษาจะได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
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.333 การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
PO333 East Asian Politics and Government
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211
โครงสร้างรัฐ รูปแบบการปกครอง ระบบการเมือง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ไม่ว่าจีน ไต้ หวัน ญี่ ปุ่น เกาลีใต้ เกาหลีเหนือ หรือมองโกเลีย โดยให้ความสาคัญ กับ ประวัติศาสตร์ พลวัต ทาง
การเมือง และเงื่อนไขทางสังคมนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ตลอดจนบรรดาประเด็น หรือปัญหาร่วมสมัย
ทางการเมือง ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค ที่กาลังได้รับความสนใจ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
State structures, government forms, political regimes, and socio-economic settings of countries in
the region of East Asia, ranging from China, Taiwan, South Korea, North Korea, to Mongolia. The focus will
be on history, political dynamics, and social conditions since World War II, as well as contemporary
political issues or problems of interest both at the national and regional levels.
ร.336 การเมืองการปกครองพหุอเมริกา
3 (3-0-6)
PO336 Politics and Government of Americas
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ศึกษาพลวัตทางการเมืองการปกครองทั้งในระบบและนอกระบบการเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งในพหุทวีป
อเมริกา ไม่ว่าจะเป็น อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง หรือ อเมริกาใต้ โดย: ก) พิจารณาปัจจัยทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม ข) วิเคราะห์สถาบันพื้นฐานในทางการเมืองและบรรดาพลังต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางการเมืองของ
สังคมการเมืองนั้น ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
This module studies about the dynamics of politics and government both within and without the
political system of a specific country in the Americas—may it be North America, Central America or South
America—by A) taking into account historical, social, economic as well as cultural factors and B) analysing
basic political institutions as well as other forces that are at work in influencing the political activities of
the political society in question.
ร.337 การเมืองการปกครองยุโรป
3 (3-0-6)
PO337 Politics and Government of Europe
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ศึกษาแนวความคิด วัฒนธรรม และพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง การจัดระเบียบการปกครอง รูปของ
รัฐบาล องค์กรแห่งอานาจ รวมทั้งการเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและ
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สังคมของประเทศนั้น ๆ (ตลอดจนปั ญ หาในการพั ฒ นาการ ลักษณะทางสังคมวิทยาของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกและ
ตะวันออก)
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
This course studies the concept, culture and political behaviour and institutions, drafting of
governmental regulations, forms of government, power organisations as well as comparison with
relationships with and effects on international politics and the economy and society of those countries. In
addition, the course will also look at the social development problems in western and eastern European
countries.
ร.403 สัมมนา : ภาษากับการเมือง
3 (3-0-6)
PO403 Seminar : Language and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ภาษาอันเป็นเครื่องมือที่จาเป็นของมนุษย์ในฐานะสัตว์การเมือง โดยมุ่งพิจารณาความสาคัญทางการเมืองของภาษา
ตลอดจนการใช้ ภ าษาในความหมายที่ ก ว้ า งที่ สุ ด คื อ รวมถึ งสั ญ ลั ก ษณ์ และพิ ธี ก รรมหลากหลายที่ ส ามารถน ามาใช้ ใน
กระบวนการสื่อสารทางการเมือง เช่น ภาษาพิธีการ ภาษาที่ใช้สาหรับการโฆษณาชวนเชื่อ ศัพท์บัญญัติและศัพท์ที่แปลมาจาก
ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Language as a necessary tool for humans as political animals, focusing on the political importance
of language as well as the use of language in the broadest term possible, including various symbols and
rituals that may be utilised in the process of political communication, such as ceremonial language,
propaganda language, jargon and terms translated from foreign languages etc.
ร.404 สัมมนา : ศาสนากับการเมือง
3 (3-0-6)
PO404 Seminar : Religion and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
แนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก อันได้แก่ พุทธคริสต์ อิสลามและฮินดู โดยมุ่งจะ
เข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้ วิธีการไปถึงสังคมในอุดมคตินั้น ๆ
ซึ่ งคงหมายรวมถึ งการพิ เคราะห์ การใช้ ค วามรุ น แรงในศาสนาต่ า ง ๆ เป็ น วิ ธี ก ารทางการเมื อ ง และศาสนา ในเชิ ง
ความสัมพันธ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยการศึกษา ประเด็นเหล่านี้จะเน้น พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา และ
การเมืองในประเทศไทยด้วย
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Philosophical, social and political concepts in the world’s main religions, i.e. Buddhism,
Christianity, Islam and Hinduism, focusing on understanding ‘politics’ from the viewpoints of these
religions, ideal societies according to these religions, ways to make those ideal societies, which may mean
the consideration of using violence in various religions as a political tool, as well as the relationship of
religion with structural violence through education. These issues will also place emphasise the relationship
between religion and politics in Thailand.
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ร.405 สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย
3 (3-0-6)
PO405 Seminar : Politics and Novels
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ตั้งคาถามกับความหมายทาง “การเมือง” ที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน หรืออย่างคลุมเครือในนวนิยายเรื่อง ต่าง ๆ
ทั้งนี้โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า นวนิยายไม่เพียงจะเป็นภาพสะท้อนของสังคมเท่านั้น หากยังทาหน้าที่ทาง การเมืองในการ
“รักษา” หรือ “เปลี่ยนแปลง” ระเบียบทางสังคมด้วย นอกจากจุดเน้น ที่เนื้อหาของนวนิยาย เช่น ในเรื่องปัญ หาความไม่
ยุติธรรมในสังคม ความขัดแย้งทางความเชื่อทางการเมืองหรือสังคมประกิตทางการเมืองแล้วยังจะได้พิจารณาวิธีการต่าง ๆ ที่
จะใช้ “เข้าใจ” นวนิยายนั้น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า วิธีการแบบโครงสร้างนิยม (Structuralism) หรือแนวทางเน้นทางการตีความ
(Hermeneutics) เป็นต้น
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
This seminar addresses the question of the meaning of ‘politics’ as clearly or loosely defined in
various novels, with the basic assumption that novels not only reflect society, but also serve to preserve
or change social norms. The seminar also looks at novels’ main themes, such as social injustice, conflicts
in political beliefs or political socialisation, and considers different methods used to understand those
novels, such as structuralism and hermeneutics.
ร.406 การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี
3 (3-0-6)
PO406 Politics of Gender and Sexuality
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
การกากับควบคุมเพศสภาพและเพศวิถีในระบบสองเพศสภาพ การขัดขืน -ต่อรอง และการโต้เถียงทางการเมืองใน
ประเด็นต่าง ๆ ว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี เช่น การยุติการตั้งครรภ์ จินตนาการทางเพศ และการซื้อ-ขายบริการทางเพศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Control and regulationof gender and sexuality in the binary gender system. Negotiation and
political contestation on various issues regarding gender and sexuality - such as abortion, sexual fantasy,
and commercial sex
ร.407 ความมั่นคงศึกษาเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
PO407 Critical Security Studies
ในคริสตศตวรรษที่ 21 โลกและปัญหาต่าง ๆ ที่มนุษย์ทุกสังคมเผชิญเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ความมั่นคงศึกษาจาก ที่
เป็นมาแต่เดิม อาจผูกโยงอยู่กับประเด็นการต่อสู้ด้วยอาวุธในสงครามระหว่างรัฐหรือระหว่างรัฐกับฝ่ายต่อต้านรัฐจากภายใน
สังคมการเมืองนั้นเอง หรือปัญหาอย่างการก่อการร้าย การศึกษาความมั่นคงรูปแบบเดิมที่ให้ความสาคัญกับบริบทโลกาภิวัตน์
ใหม่แม้จะยังจาเป็น แต่ก็อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้สังคมการเมืองเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง ภัยคุกคามความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน ชีวภาพ การคลัง และ ไซเบอร์ วิชานี้มุ่งศึกษาความมั่นคงแนว
วิพากษ์ (critical security studies) ที่”ไว”ต่อการทางานของอานาจในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลักไสประเด็นปัญหา หรือ
กลุ่มคนบางคนออกจากวาระทางการเมืองของรัฐและโลก ผ่านแนวคิดความมั่นคงใหม่ ๆ เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ , ความ
มั่นคงทางอารยธรรม, ความเสี่ยง, หรือ ภูมิรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ มาจับประเด็นศึกษา (subjects) ร่วมสมัย เช่น ชีวการเมือง,
เพศสภาพ, อัตลักษณ์ และ จริยศาสตร์ความมั่นคงเพื่อนาไปสู่การค้นหาปฏิบัติการทางความมั่นคงที่เอื้อต่อการเผชิญความท้า
ทายของโลกปัจจุบัน
Problems facing humans have changed drastically in the twenty-first century. Traditional security
studies deal with armed conflicts, wars, insurgencies, and terrorism. While these traditional security studies
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in the new globalized context continue to be necessary, they are no longer sufficient to ensure
sustainable security in a new world marked with uncharted security threats to the environment, food,
energy, biology, finance and cyber space. This critical security studies course
ร.408 รัฐและสังคม
3 (3-0-6)
PO 408 State and Socity
วิชานี้ศึกษาครอบคลุมประเด็นปัญหาสาคัญว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมในโลกสมัยใหม่ โดยสารวจทฤษฎี
ที่ว่าด้วยรัฐและสังคมของนักคิดหลากหลายสานักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังศึกษาแนวคิดสาคัญ อาทิ การสร้างรัฐ
การสร้างชาติ ชาตินิยม การพัฒนา ประชาธิปไตย และสิทธิ เนื้อหาจะครอบคลุมถึงพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและสังคมที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคก่อนอาณานิคมยุคอาณานิคม และยุคหลังอาณานิคม โดยมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
จากหลากหลายภูมิภาคตั้งแต่ลาตินอเมริกา แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย
This course explores an enduring issues of state-society relations in the modern world. The course
examines classical and cutting edge theories on state-society relations developed by thinkers in many
school of thoughts since the past to the present. Also, it studies key concepts whose understanding is
important to any understanding of state-society relations, e.g., state-building, nation-building, nationalism,
development, democracy, and rights. Part of the course is organized historically, beginning from precolonial and colonial states to post-colonial world. The empirical content will come from various regions,
ranging from Latin American, Africa, Europe, the Middle East, and Asia.
ร. 409 ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย
3 (3-0-6)
PO 409 Democracy and Democratisation
วิชานี้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระบอบการเมืองแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประชาธิปไตยและ
ระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เกณฑ์ที่ใช้การจัดจาแนกและข้อถกเถียงของการจัดประเภทระบอบการเมือง ศึกษาเปรียบเทียบ
ระบอบประชาธิปไตยและระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยรูปแบบต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและดารงอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันว่ามี
ลักษณะสาคัญอย่างไรและมีการจัดรูปแบบสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ทางอานาจแตกต่างกันอย่างไร ศึกษาปัจจัยและ
แบบแผนของการเกิดขึ้น การเปลี่ยนผ่านและการทาให้ประชาธิปไตยยั่งยืนและคงทน รวมทั้งปัจจัยที่นาไปสู่การถดถอยและ
การล้มลงของประชาธิปไตย ระบอบการเมืองแบบผสม ประชาธิปไตยที่มีคุณศัพท์ และศึกษาความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มี
ต่อระบอบประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน
This course studies the similarities and differences of regime types, both democratic and nondemocratic regimes, by examining the criteria of regime classification and related debates. It focuses on a
comparative study of democratic and non-democratic regimes since the past to the present by looking at
main characteristics, institutional arrangements, and power relations. In addition, it gives special focus on
main as well as cutting edge topics regarding democracy and democratization, ranging from causes,
pattern of development, democratic transition, democratic consolidation, democratic recession and
breakdown, hybrid regimes, democracy with adjectives, and challenges of democracy in the contemporary
world.
ร. 412 ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง
PO 412 Theories on Society and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211

3 (3-0-6)
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้น
และกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อานาจ การใช้อานาจ และความขัดแย้งในเรื่องอานาจและผลประโยชน์ ตลอดจนวิเคราะห์สังคมและ
การเมืองโดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดสาคัญ ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Relationship between economic, social and political structures; role and political behaviour of
different social classes and groups; power and its use; conflicts of power and interest and analysis of
society and politics using social and political theories of famous philosophers.
ร. 414 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย
3 (3-0-6)
PO414 Seminar on Thai Political Thoughts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
ลักษณะหรือปัญหาเฉพาะของสิ่งที่เรียกว่า แนวความคิดทางการเมืองไทย โดยอาจเลือกพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอิทธิพลของวัฒนธรรมเดิมที่ก่อให้เกิดแนวคิดทางการเมืองไทย อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิด
ทางการเมืองไทย ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนสาคัญ ๆ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน
Prerequisites: Have earned credits of PO. 210
This seminar deals with the characteristics and problems unique to Thai political concepts by
selecting to consider issues relating to cultural influences leading to Thai political concepts; the influence
of Western political concepts on Thai political thought and political thought of prominent Thai
philosophers from the past to the present.
ร. 415 สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธี
3 (3-0-6)
PO415 Seminar : Violence and Nonviolence
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ปัญหาความรุนแรงในทางการเมืองในทางตรงและความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งจะคิดค้นและนาเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก วิชานี้มุ่งที่จะแนะนาให้นักศึกษาคุ้นเคยกับตาราวิชาการทางการเมือง
แบบไม่ใช้ความรุนแรง ศึกษาถึงชีวิตของบุคคลซึ่งใช้ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้ทางการเมือง
ใช้ความไม่รุนแรง เงื่อนไขทางทฤษฎีที่สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง ตลอดจนแนวความคิดทางจริยธรรมที่ สนับสนุนการใช้
ความไม่รุนแรง
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
The problem of direct and structural violence in politics, focusing on nonviolent methods of
solving political problems. This seminar emphasizes advising students to familiarize themselves with
academic texts in the political field which advocate nonviolence and to study the lives of people who
have used nonviolence as a political tool. Also studied are events where political opponents have used
nonviolence, theoretical conditions that support nonviolence and ethical concepts that support
nonviolence.
ร. 416 สัมมนา : ประเด็นปัญหาปรัชญาการเมือง
3 (3-0-6)
PO 416 Seminar on Problems in Political Philosophy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
ศึกษาปัญ หาในทางปรัชญาการเมือง เช่น อานาจคืออะไร การเมืองคืออะไร ความยุติธรรมคืออะไร ชีวิตที่ดีเป็น
อย่างไร และสังคมการเมืองที่ดีเป็นอย่างไร เป็นต้น โดยศึกษางานเขียนของเมธีทางการเมืองเมืองท่านใดท่านหนึ่ง จากยุคกรีก
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ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หรือ ยุคเรืองปัญญา จนถึงนิทเช่ วิชานี้เลือกนางานเขียนที่สาคัญบางส่วนของเมธี
นั้น ๆ มาศึกษาตัวบทอย่างละเอียด โดยให้ความสาคัญกับ ก) บริบททางปรัชญาการเมืองก่อนยุคของเมธีท่านนั้น ข) บริบททาง
ประวัติศาสตร์ทั้งก่อนและในช่วงเวลาของเมธีท่านนั้น และ ค) คุณู ปการที่แนวความคิดของเมธีท่านนั้นมีต่อความคิดทาง
การเมืองในยุคต่อ ๆ มา ทั้งหมดนี้โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง "ปรัชญาการเมือง" กับ "ทฤษฎีการเมือง" ด้วย
Prerequisites: Have earned credits of PO210
This module studies about the problems in political philosophy such as what is power, what is
politics, what is justice, what is the good life and what is a good political society like by examining the
works of one of the great political thinkers from either the Greek, Roman, Medieval, Renaissance or the
Enlightenment period up until Nietzsche. This module selects some of the important works of the chosen
thinker for detailed textual analysis whilst giving importance to A) the philosophical setting before the time
of the chosen thinker, B) the historical context both before and during the time of the chosen thinker and
C) the contribution that his/her ideas have towards political thought in subsequent periods. All this also
serves to point out the fundamental differences between “political philosophy” and “political theory”.
ร. 419 ความคิดทางการเมืองแบบยูโธเปีย
3 (3-0-6)
PO419 Seminar : Utopian Political Thoughts
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
แนวความคิดทางการเมืองแบบที่เรียกว่า Utopian Political Thought ซึ่งกล่าวกันว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยของเพลโต
โดยจะมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลขององค์ประกอบสาคัญ ๆ เช่น การเกิดขึ้นของคริสต์ศาสนา ความยากไร้ของมวลชน การปฏิวัติ
ทางอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดดังกล่าว การศึกษาจะรวมถึงผลงาน
สาคัญ ๆ ของนักคิดอย่างโธมัส มอร์ แซงต์ซิมอง โรเบิร์ต โอเวน คาร์ล มาร์กซ์ มาจนถึงนักคิดสมัยปัจจุบัน รวมทั้งงาน
เขียนเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น Brave New World และ Walden Two ด้วย
Prerequisites: Have earned credits of PO 210
Political concept known as ‘Utopian Political Thought’ which originated from the time of Plato,
focusing on studying the influence of important components such as the birth of Christianity, mass
poverty, the Industrial Revolution, advances in modern technology that have affected this way of thinking.
Also studied are major works of philosophers like Thomas More, Saint-Simon, Robert Owen, Karl Marx and
present-day thinkers, as well as scientific novels such as Brave New World and Walden Two.
ร.420 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
PO 420 Administrative Law
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
หลักและลักษณะพื้นฐานสาคัญของกฎหมายปกครอง โครงสร้างของฝ่ายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง หลัก
ทั่วไปในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ รัฐวิ สาหกิจ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การ
กระทาทางปกครอง การควบคุมฝ่ายปกครอง และศาลปกครอง
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Basic main principles and characteristics of administrative law; administrative structure;
administrative units; general principles of laying down administrative and governmental regulations; setup
of public services and state enterprises; privatization of state enterprises; administrative actions;
supervision of administration and the administrative court.
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ร. 423 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
PO 423 Seminar on Problems of Social and Political Changes in Southeast Asia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.330
สัม มนาปั ญ หาส าคั ญ ๆ ในกระบวนการพั ฒ นาการทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม ในกลุ่ ม ปร ะเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนะนาวิธีการในการศึกษาและการเข้าสู่ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กลุ่ม
ประเทศเหล่านี้เผชิญหน้าและนามาซึ่งความล้มเหลวในการพัฒนาการในอดีต ชี้ปัญหาอันเป็นอุปสรรคในโครงสร้างทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางให้สัมมนาและทราบถึงแนวโน้มในอนาคตด้วย
Prerequisites: Have earned credits of PO 330
Seminar on the key challenges to the process of political, economic and social development of
Southeast Asian countries which involves introducing methods of examining and approaching the problem
of analysing various changes these countries are faced and which have brought about failure in
development in the past. This seminar also discerns the setbacks that are inherent to the current social,
economic and political structure as a way of anticipating future trends.
ร. 424 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
3 (3-0-6)
PO 424 Seminar on Problems in Politics And Government of Thailand
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.321
การศึก ษาประเด็น ปั ญ หาทางรัฐศาสตร์ร่วมสมั ย โดยอาศัย คาอธิบ ายทางทฤษฎี แ ละทางปฏิ บั ติแ ละแนวศึ ก ษา
วิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของกระแสความคิดทางรัฐศาสตร์
ร่วมสมัยและเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางรัฐศาสตร์โดยบูรณาการจากสหสาขาวิชา
Prerequisites: Have earned credits of PO 321
An examination of contemporary problems in a study of political science. This course will apply
theoretical and practical explanations from political science studies and other relevant studies to explain
and find solutions to contemporary political problems and to acquire new knowledge of political science
by the methodology of integration of knowledge and ideas from multidisciplinary studies.
ร. 425 สัมมนาปัญหาในทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
PO 425 Seminar on Problems of Political and Government of Thailand
สัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวกับ "การเมืองการปกครอง" ตามที่ผู้สอนเห็นสมควร เช่น รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง
การเมืองนอกระบบ การเมืองแบบที่ไม่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง หรือ การเมืองกับระบบนิเวศน์ เป็นต้น
Seminar on an issue of interest of each instructor under the rubric of "politics and government."
This seminar could be on constitution, political institution, politics outside the political system,non-statist
politics, or politics and ecosystem etc.
ร. 426 สัมมนาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
PO 426 Concepts and Theories on Comparative Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.320
แนวความคิ ด และทฤษฎี ท างรัฐศาสตร์ก ระแสหลั ก ในปั จจุ บั น ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ เปรีย บเที ย บระบบการเมื อ ง
กระบวนการทางการเมือง พลวัตทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น แนววิเคราะห์แบบระบบ แนววิเคราะห์
โครงสร้างหน้าที่ ความทันสมัยและพัฒนาการทางการเมือง กระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
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เป็นต้น นอกจากนี้จะเป็นการศึกษากรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ ตามที่ผู้สอนเห็นสมควร เช่น เรื่องชนชั้นนา อานาจ กระบวนการ
ตัดสินใจ ตลอดจนบทวิจารณ์ของกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดตรงข้ามกับพวกกระแสหลักด้วย รวมทั้งพิจารณาแนววิเคราะห์
ใหม่ ๆ เรื่ อ งการพึ่ งพิ งเศรษฐศาสตร์ การเมื อ ง รั ฐ เป็ น ต้ น ทั้ งนี้ เป็ น การประยุ ก ต์ ใช้ แ นววิ เคราะห์ เหล่ า นี้ ในการศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อจากัดและข้อวิจารณ์ต่อแนววิเคราะห์นั้น ๆ ด้วย
Prerequisites: Have earned credits of PO 320
Concepts and theories of current mainstream political science used in comparing political
systems, political movements, political dynamics and political change, for example systemic analysis,
analysis of structure and responsibilities, topicality and political development, political socializationand
political culture. The course also looks at other analytical frameworks as seen fit by the instructor, such
as the elite, power, the decision making process and critiques by academics whose views contradict the
mainstream, as well as considers new analytical methods dependent on economics, politics and the state.
The course aims to apply these analytical methods to political phenomena in different countries as well
as consider the limitations and criticisms of those methods.
ร.427 การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
PO427 Ethnicity Politics and Culture
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
พลวัตความขัดแย้งระหว่างรัฐและกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยจะศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนาไป
วิเคราะห์กรณีศึกษาของความขัดแย้งทางกลุ่มชาติพันธุ์
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Dynamics of conflict between states and ethnic groups in Southeast Asia; study of different
theories and concepts to analyse case studies of ethnic conflicts.
ร. 428 สัมมนาทหารและการเมือง
3 (3-0-6)
PO 428 Seminar on Military and Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
บทบาทของสถาบันทหารในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ หรือกลุ่มประเทศใด ประเทศใน
เอเชีย อาฟริกา ลาตินอเมริกา ตามแต่ผู้สอนจะเสนอ
Prerequisites: Have earned credits of PO 211
Role of the military in social, economic and political development in one or a group of Asian,
African and Latin American countries, as seen fit by the instructor.
ร. 429 สัมมนาเรื่องผู้นาทางการเมือง
3 (3-0-6)
PO 429 Seminar on Political Leadership
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
ทฤษฎีว่าด้วยผู้นาโดยทั่วไป ตลอดจนลักษณะของผู้นาและการนาในบริบทของสังคมไทย
Prerequisites: Have earned credits of PO. 211
Theories of general leadership and leadership characteristics and leadership in the Thai social
context.
ร. 434 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย
3 (3-0-6)
PO 434 Seminar on Political Theory and Contemporary Problems
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วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
สัมมนานีเ้ กี่ยวกับทฤษฎีการเมืองสาหรับสังคมการเมืองร่วมสมัย โดยเน้นเรื่องการลดช่องว่างระหว่าง ทฤษฎี
(theory) กับการ ปฏิบตั ิ (practice) สัมมนานี้ต้องการพิจารณาวิคราะห์เพื่อปรับทฤษฎี รวมถึงอธิบายและหาทางแก้ไขความ
บกพร่องทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะปัญหาคอรัปชั่น การโฆษณาชวนเชื่อ และการเมืองแบบรุนแรง
Prerequisites: Have earned credits of PO. 210
The seminar is on political theory for contemporary society and politics. By grounding political
theory in real world social and political problems, it hopes to reduce the gap between theory and
practice. While due consideration will be given to the adjustment and modification of theory, equally
important is devising explanations and solutions for currently existing faults and problems in political
practice, such as the problem of corruption, faulty propaganda and violent politics.
ร. 437 สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิเคราะห์ทางปรัชญาและการเมือง
3 (3-0-6)
PO 437 Seminar on Philosophical Approach and Analysis of Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.210
วิชานี้มิได้เป็นการเน้นประวัติความคิดหรือปรัชญาการเมือง หากเป็นการศึกษาถึงวิธีการคิดในทางปรัชญาการเมือง
แบบต่าง ๆ ว่ามีวิธีการตีความปรัชญาการเมืองอย่างไร โดยเน้นการเข้าใจญาณวิทยา (Epistemology) ของวิธีการตีความนั้น ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 210
This seminar does not focus on the history of political thought or philosophy; instead it looks at
different approaches of political philosophy and its different interpretations, focusing on understanding the
epistemology of those approaches
ร.438 หลักและระเบียบทางราชการไทย
3 (3-0-6)
PO 438 Principles and Regulations of the Thai Civil Service
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ร. 211
หลักการ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่มีความสาคัญต่อข้าราชการไทยโดยตรง อาทิ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีพิจารณาความอาญา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กฎหมายพยานหลักฐาน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทาความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของวิชาชีพ และลักษณะการ
ทางานของระบบราชการไทย
Prerequisites: Have earned credits of PO. 210
All principles and regulations that are essential to Thai civil servants, such as the National
Government Organisation Act, the Civil Service Act, the liability for wrongful act committed by officials, the
criminal procedure, the National Economic and Social Development Plan, the law of evidence, etc. The
purpose is to provide students with a knowledge of the basic nature of the profession as well as the
function of the Thai civil service system.
ร. 439 เทคโนโลยีกับการเมือง
3 (3-0-6)
PO 439 Technology and Politics
ถ้าในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การปฏิวัติยิ่งใหญ่ ของโลกคือ การปฏิวัติรัสเซี ย (ค.ศ. 1917) และการปฏิวัติจีน (ค.ศ.
1949) กล่าวได้ว่าการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้คือ การปฏิวัติเทคโนโลยี จนกระทั่งในปัจจุบันมีแขนงวิชาใหม่ที่
เรี ย กว่ า STS (Science and Technology Studies ที่ John F. Kennedy School of Government มหาวิ ท ยาลั ย ฮาร์
วาร์ด) วิชานี้มุ่งพิจารณาความสัมพันธ์สองทางระหว่างการเมืองกับเทคโนโลยี ทั้งกระบวนการที่การเมืองส่งผลให้เทคโนโลยี่
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ปรากฏและแพร่หลายไปทั่ว และทั้งผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการเมือง/การบริหารจัดการ (politics and governance)
ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ เช่น กล้อง cctv ที่ติดตั้งอยู่ทั่วไป ซึ่งทางหนึ่งก็ช่วยให้รัฐทาหน้าที่ประกันความมั่นคงปลอดภัย
ของสังคมได้มาก แต่อีกทางหนึ่งก็เพิ่มอานาจของรัฐผ่านการเฝ้าดูพ ลเมือง ซึ่งส่งผลลิดรอนเสรีภาพส่วนบุคคลไปในเวลา
เดียวกัน คาถามสาคัญในวิชาคือ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสัมพัน ธภาพทางอานาจระหว่างรัฐกับสังคม ระหว่างรัฐและพลเมือง
ตลอดจนระหว่ างพลเมื อ งด้ ว ยกั น ในรัฐ อย่ างไร? นั ก ศึ ก ษาจะได้ พิ จ ารณาปั ญ หาในคริ ส ตศตวรรษที่ 21 เช่ น ปั ญ หาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก อิทธิพลเศรษฐกิจการเมืองดิจิตัล การต่อสู้เสริมสร้างประชาธิปไตย (democratization) ใน
ยุคสมัยที่เทคโนโลยีสื่อสารขยายตัวไปทั่วโลก โดยมุ่งแสวงหาหนทางเข้าใจกระบวนการที่เทคโนโลยีอาจจะช่วยให้คนในสังคม
การเมืองกลายเป็นพลเมืองที่รอบรู้ข้อมูลสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ขณะที่หาหนทางให้รัฐใช้อานาจใหม่ ๆ ได้อย่างมีความ
พร้อมรับผิด
It is believed that the greatest revolutions of the twentieth century were the Russian Revolution
(1917) and the Chinese Revolution (1949). But in the twenty-first century, it is arguably the technological
revolution. A new field of study-STS (Science and Technology Studies) has recently emerged (e.g. STS at
the John F. Kennedy School of Government, Harvard University). This course aims to explore two-way
relationship between technology and politics underscoring both the ways in which politics foster a rise in
technology and how technology impacts, negatively and positively, upon politics and governance. For
example how the surveillance system (cctv) works to strengthen the state’s capability to secure people’s
safety, while at the same time curtails their liberty and constrains their privacy will be examined. The
course’s main question is: how the twenty-first century technology has altered power relations between
state and society, between state and peoples, and among peoples themselves. Students will be
encouraged to explore contemporary problems such as climate change, digital political economy, cyber
democratization in a world marked with immensely sophisticated communication technology. The course
also seeks to find ways to understand how technology could help strengthen civil society through
cultivating informed citizenship while engendering accountable state power.
ร.519 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
PO 519 Directed Individual Research in Political Science Approaches
วิชาบังคับก่อน :สอบได้วิชา ร.210
การวิจัยอิสระเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนได้เลือกภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรื่องที่
ศึกษาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิด กระบวนทัศน์ หรือวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ และได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่
ปรึกษา
Prerequisites: Have earned credits of PO 210
Independent study conducted by individual students under the guidance of a supervisor. The
topic chosen must be related to theories, concepts, approaches, or research methods in political science
and agreed upon by the supervisor.
ร. 537 การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
PO 537 Field Research in Political Science
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
วิจัยภาคสนามตามเนื้อหาสาระในแต่ละวิชาภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอน
Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards
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Field research in accordance with course content, under supervision of the instructor.
ร. 539 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะนาเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
PO 539 Directed Individual Research in Politics and Government
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211
การวิจัยอิสระเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนได้เลือกภายใต้การควบคุมแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรื่องที่
ศึกษาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเด็น หรือปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ และได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Prerequisites: Have earned credits of PO. 211
Independent study conducted by individual students under the guidance of a supervisor.
The topic chosen must be related to issues or problems in political science and agreed upon by the
supervisor
2.2.) สาขาบริหารรัฐกิจ
ร. 242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
PO 242 Organization Theories and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยกาหนดการออกแบบโครงการ
สร้างองค์การ เช่น กลยุทธ์ ขนาด สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การต่าง
ๆ และการปรับกระบวนงานภายในให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Meaning, concept and theory of organisation and management; study and analysis of the factors
determining design of organizational structures, such as strategy, size, environment, technology and
organizational culture; various models of organizational structures and restructuring to adapt to currently
changing conditions.
ร.250 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 250 Strategic Planning and Management in Public Context
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กร
สาธารณะต่าง ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกาหนดวิสัยทัศน์ การระบุพันธะกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การนากลยุทธ์ไปปฏิบั ติ และการประเมินกลยุทธ์โดยมุ่งศึกษา
เปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมาเป็นบทเรียนใน
การประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Concepts and foundations of strategic management to be effectively and innovatively applied to
the development of organizations in public atmosphere namely public agencies, state enterprises,
independent organizations, public organizations in several forms. The study includes vision and mission
revision, SWOT Analysis and TOWS Matrix, strategic translation and implementation, and evaluation. Cases
of state and non-state strategic management are examined and analyzed to the more appropriate and
better new design.
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ร. 251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3 (3-0-6)
PO 251 Public Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.241
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการและเทคนิคของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การกาหนดงานและตาแหน่ง รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดย
คานึงถึงผลกระทบ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Philosophy, concept, principles and policies of public sector human resource management;
processes and techniques of public sector resource management; determination of work positions and
study of problems in public sector resource management, with consideration of the effects of
environmental factors that impact on it.
ร. 342 เครื่องมือการบริหารและการจัดการ
3 (3-0-6)
PO 342 Administrative Tools and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.241
ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการบริหารและการจัดการที่เน้นการส่งเสริมการบริหารงานและการบริการในภาครัฐให้ได้
คุณ ภาพ แนวคิด การบริห ารงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในโลกยุคดิ จิทัล รวมตลอดถึงการปรับใช้เครื่องมือสมัย ใหม่ในการ
บริหารงานภาคสาธารณะ ทาความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสาธารณะ ศึกษาบทบาท และอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลต่อการบริหารงานภาครั ฐ โดยการเรียนรู้
กรณีศึกษาจากองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
To study administrative and management concepts and methods, focusing on building quality
service and management in public sector, E-Government concepts in the digital age, as well as the
application of modern administrative tools to public administration. To understand the interactions and
relationships between technology, innovation, and public management information systems. Study the
role and influence of technology and innovation in public administration by learning from both public and
private organizations case studies in Thailand and abroad.
ร. 343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
3 (3-0-6)
PO 343 Organization Culture and Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรม และความสัมพันธ์
ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ ศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้นา ความร่วมมื อและความขัดแย้งในองค์การ
อานาจอิทธิพล และการติดต่อสื่อสารในองค์การ ความสาคัญของวัฒนธรรมองค์การ และผลที่มีพฤติกรรมของมนุษย์ การ
พัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Concepts and theories of human behaviour in organisations; factors determining human behaviour
and interpersonal relationships on individual, group and organizational levels; motivation, leadership,
cooperation and conflict within organisations; power and influence and contact and communication within
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organisations; importance of organizational culture and effects of human behaviour; organizational
development and managing change.
ร. 345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
3 (3-0-6)
PO345 Thai Public Organization and Management
บทบาท โครงสร้าง และกระบวนการจัดการขององค์การที่มีบทบาทด้านการจัดบริการสาธารณะในประเทศไทย โดย
ครอบคลุมทั้งกลุ่มองค์กรในภาครัฐ (governmental bodies) และกลุ่มองค์กรที่มิใช่รัฐ (non-governmental bodies) ตลอดจน
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ เครื่องมือ และแนวทางในการจัดบริการสาธารณะในประเทศไทย
Role, structure and management process of organisations which have a role in public
management in Thailand. The course covers governmental and non-governmental bodies, as well as the
form, tools and approaches to public management in Thailand.
ร.346 การบริหารโครงการ
3 (3-0-6)
PO 346 Project Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.250
แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ และการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การจัดทาและวิเคราะห์โครงการ
การจัดองค์การของโครงการ การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดาเนินการตามโครงการ การวางแผน การปฏิบัติ
การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ
Prerequisites: Have earned credits of PO 250
Concepts of projects and project management; the project management cycle i.e. project setup
and analysis, project organisation, determination of powers and responsibilities of project staff, planning,
operations, control, follow-up and evaluation of projects, as well as project management problems.
ร.347 การประเมินผลโครงการ
3 (3-0-6)
PO 347 Project Evaluation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.250
แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ และการป้อนกลับของข้อมูล หลักการ วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผล ตัวแบบการประเมินผลโครงการ การใช้เครื่องมือวัดและเทคนิคการวัดผลโครงการ การดาเนินการประเมินผล
โครงการ และการประเมินผลกับสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ
Prerequisites: Have earned credits of PO 250
Approaches to project evaluation and information feedback; evaluation principles, methods and
processes; project evaluation formats; use of tools and methods to measure project results; carrying out
project evaluation; result evaluation and different environmental aspects.
ร.348 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
PO 348 Introduction to Environmental Policy and Planning
การวางแผนและการตั ด สิ น ใจทางนโยบายเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและพลั งงานในระดั บ ประเทศ จริย ธรรมด้ า น
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม จุดแข็งและ
จุดอ่อนของเทคนิคต่างๆอันได้แก่ การวิเคราะห์ ต้นทุนและผลประโยชน์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวแบบและ
แบบจาลองต่างๆ การวิเคราะห์ความยั่งยืน และการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเทคนิคความร่วมมือในการตัดสินใจและการ
แก้ไขความขัดแย้งที่มีการใช้ในทางปฏิบัติสาหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
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This course focuses on national environmental and energy policy-making; environmental ethics;
the techniques of environmental analysis; and strategies for collaborative environmental decision-making.
The primary objective of the course is to help students formulate a personal theory of environmental
planning practice. The course is taught comparatively, with constant references to examples from around
the world. The national environmental and energy policy-making, environmental ethics, the techniques of
environmental analysis, and strategies for collaborative environmental decision making. Strengths and
weaknesses of key techniques of environmental analysis like cost-benefit analysis, environmental impact
assessment, modelling and simulation, sustainability analysis, and risk assessment. Collaborative decisionmaking and dispute resolution techniques as they are used in the practice of environmental and energy
facility planning.
ร. 349 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบริหารจัดการเครือข่าย
3 (3-0-6)
PO 349 Intergovernmental Relations and Network Governance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
แนวคิดพื้นฐานและการถ่ายทอดสู่กลไกการปฏิบัติของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่าง ๆ
ที่การบริหารจัดการภาครัฐใช้ โดยเฉพาะในกระบวนนโยบายและการบริการสาธารณะในบริบทปัจจุบัน การศึกษาการใช้
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านกรณีศึกษาในประเทศทุก ๆ ระดับ และต่างประเทศในระบบโลกจะช่วยให้
สามารถเรียนรู้ทาความเข้าใจในความเชื่อมโยงที่สาคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ข้ามสายงานในการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อ
ตอบสนองประเด็นสาธารณะที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน พร้อม ๆ กับดาเนินภารกิจหลักตามหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เหล่านั้น ในการศึกษานักศึกษาต้องศึกษาทาความเข้าใจเงื่อนไขทางประวิติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ลักษณะประเด็น
สาธารณะ สัมพันธภาพที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงาน และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการปฏิ บัติงาน เพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละบริบท
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Conceptual frameworks and empirical translation into practices on intergovernmental relations are
the main structure public administrative system operates in response to emerging public issues, and the
focus through which public policy and services are made and delivered. Contemporary public
administrators build critical linkages across organizational boundaries while simultaneously managing the
internal functions of their agencies. Therefore, understanding of the historical, societal, and political
foundations of intergovernmental relations is foundation to the design of effective network governance.
The study includes intergovernmental relations in policy process, fiscal relations between government
bodies,limitations and challenges in intergovernmental relations, comparative framework and practices,
and future positions of intergovernmental relations.
ร. 350 การบริหารรัฐกิจไทย
3 (3-0-6)
PO 350 Introduction to Thai Public Administration
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ร.241
การศึ ก ษาในรายวิ ช านี้ จ ะมุ่ ง ท าความเข้ า ใจถึ ง ระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ ของไทยเป็ น การเบื้ อ งต้ น
ซึ่งจะครอบคลุม เนื้ อหาสาคั ญ 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การท าความเข้าใจถึงพัฒ นาการในระบบการเมื อง-การบริห ารไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการของระบบบริหารงานภาครัฐไทยสมัยใหม่กับการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่ สอง จะศึกษาถึงโครงสร้าง
รูปแบบ และคุณลักษณะของระบบบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน โดยจะครอบคลุมกลไกของรัฐที่สาคัญทั้งการบริหาร
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ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่ วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรูปแบบ
อื่นๆ และสาม จะศึกษาถึงประเด็นปัญหา ปัจจัยท้าทาย และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของการบริหารรัฐกิจไทย
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
It is an introductory course and aims to provide a basic understanding of the key characteristics of
public administration in Thailand. The core contents of the course can be divided into three parts.Firstly, it
will focus on the historical development of the politico-administrative institutions in Thailand. Especially, it
will discuss on how the process of state-building in the 19th century affect the structure and practices of
contemporary Thai public administration. Secondly, it will introduce the general structure and key
mechanisms of the current administrative system to the students. It will cover a basic structure and work
process of each types of the Thai administrative mechanisms at all levels including central administration,
provincial administration, local administration, state enterprise and public organization. The last part will
discuss on problematic features and future threats of the Thai public administration as well as on how the
system responds to key contextual changes in the 21st century.
ร.353 การบริหารแรงงาน
3 (3-0-6)
PO 353 Labour Administration
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับกาลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปัญหาของ
แรงงาน หลักการและแนวทางกาหนดนโยบายด้านแรงงาน บทบาทของรัฐบาลในด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่ของการ
ก าหนดค่ า จ้ างขั้ น ต่ า การคุ้ ม ครองแรงงาน การแรงงานสั ม พั น ธ์ การจั ด หางานและการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน การให้
หลักประกันสังคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน ตลอดจนการศึกษาโดยเน้นถึงปัญหาการบริหารแรงงาน
ในประเทศไทยด้วย
Relationship between population and the workforce; role of labour in economic development;
condition and problems of labour; principles and approaches to determining labour policy; role of
government in labour administration both in deciding minimum wages, labour control, labour relations,
employment and labour skill development; social security provision and the role of the labour court in
labour administration, as well as studying labour administration problems in Thailand.
ร. 355 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
3 (3-0-6)
PO 355 Social Welfare Policy Management
หลักการ แนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม กระบวนการนโยบายและเครื่องมือทางนโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม บทบาทและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการผลักดันและ
นานโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ ศึกษาพัฒนาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน องค์การไม่แสวงหาผลกาไร และองค์การระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมรวมถึง
การศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จแลล้มเหลวในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม
Principles, concepts, and approaches to social welfare management; Policy Process and Policy
Tool on Social Welfare; The role and relationship of political, economic, and social variables that influence
and drive social welfare policies into action. The focus is on the development and networking of
government, private, public, non-profit organisation, and international organisations linked to social welfare
management including the study of the experiences of countries that succeed and fail to manage social
welfare.
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ร.356 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 356 Technology, Innovation and Public Management Information Syste
การทาความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการระบบข้อมูล
สาธารณะ บทบาท และอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีผลต่อการบริหารรัฐกิจ แนวคิดและเครื่องมือเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบข้อมูล เพื่อนาไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่าง ๆ โดย
อาศัยกรณีศึกษาจากองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
To understand the interactions and relationships between technology, innovation, and public
management information systems. The role, definition, and influence of technology and innovation, on
public administration. Concepts and tools for managing information systems to adapt to government
agencies, state enterprises, independent organizations, and public organizations, covering theoretical and
practical issues related to public information management. This course relies on case studies from both
public and private organizations, both locally and internationally, for concrete learning.
ร. 357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
PO 357 Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.251
ปรัชญา หลักการ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ พัฒนาการของขอบข่ายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการฝึกอบรมและพัฒนา การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไปสู่ขอบข่ายแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แนวโน้ม
และทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งกลยุทธ์ วิธีการในทางปฏิบัติ และปัญหาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การชั้นนาทั้งของไทยและต่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 251
Philosophy, principles, processes, methods and ways to develop human resources in
organisations; development of the scope of human resources from training and development and
improvement in operations to scope of training; trends and future direction of organizational human
resource development; strategy, practical methods and human resource development problems in
leading organisations in Thailand and in other countries.
ร. 358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก
3 (3-0-6)
PO 358 Development Administration in Global Context
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.241
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการพัฒนา
และผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทตัวแสดง (Actors) ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการบริหารการพัฒนา กลไกและ
กระบวนการบริหารพัฒนา รวมทั้ง ปัญหาในการบริหารการพัฒนาต่างๆโดยเน้นศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอื่น
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
This course studies the concepts and theories of development and development administration,
theenvironmental conditions affecting development administration and resulting effects, the role of actors
in the state and private sectors and civil society in development administration, mechanisms and
processes of development administration as well as development administration problems, with studies
comparing Thailand and other countries.
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ร.359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
PO 359 Public Administration in Comparative Perspective
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
การบริหารรัฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เป็น
ต้น และประเทศที่กาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ โดยศึกษาโครงสร้าง
การบริห ารงาน กระบวนการบริหารงาน รูป แบบและลักษณะขององคืกรในภาครัฐ วัฒ นธรรมและพฤติกรรมการทางาน
นวัตกรรมการบริหารงานใหม่ ๆ ปัจจัยของความสาเร็จ และความล้ มเหลวของการพัฒ นา การบริหารงานภาครัฐในแต่ละ
ประเทศ ตลอดจนวิธีการในการจัดการปัญหาในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น ปัญหาการคอร์รัปชั่น
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Public administration in different countries, both developed countries such as the USA, UK,
France, Australia and Japan; and developing countries, especially in Asia i.e. in south and southeast Asia.
The focus is on administrative structure, administrative processes, forms and characteristics of state bodies,
working culture and behaviour, innovations in administration, factors in success and failure of
development of administration of state bodies in different countries as well as methods of managing
problems such as corruption in administration of state bodies.
ร. 360 การบริหารการคลังและงบประมาณ
3 (3-0-6)
PO 360 Public Budgeting and Fiscal Administration
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
เศรษฐกิจกับการคลัง เป้าหมายและหน้าที่ด้านเศรษฐกิจของรัฐ กิจกรรมทางการคลัง ระบบการคลัง การจัดการด้าน
รายรับ การจัด การด้ านภาษี อากรและหนี้ สาธารณะของประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย ความส าคั ญ และบทบาทของ
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลังและงบประมาณ และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อการบริหารการคลังและงบประมาณของประเทศ
Prerequistes: Have earned credits of PO 241
Economy and fiscal administration; economic goals and duties of the state; fiscal activity; the
fiscal system; income management; management of taxation and national debt; management of
expenditure; importance and role of the budget; budget systems; fiscal administration and budgeting
problems and effects of surrounding conditions on national budgeting and public administration.
ร. 361 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง
3 (3-0-6)
PO 361 Public Policy and Governance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.211 และ ร.241
ความหมาย คุณลักษณะ และธรรมชาติของนโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึกษานโยบายสาธารณะ รวมถึง การ
วิเคราะห์นโยบายเบื้องต้น เทคนิคการจัดโครงสร้างปัญหาและค้นหาทางเลือก การศึกษากระบวนการนโยบาย ตัวแบบที่อธิบาย
ถึงผู้เล่นและการต่อสู้ในยุคที่รัฐเป็นผู้เล่นหลัก บทบาทของรัฐและตัวแสดงนอกรัฐภายใต้บริบทการจัดการปกครอง โดยใช้
กรณีศึกษานโยบายในบริบทที่หลากหลาย รวมทั้งการเรียนรู้นโยบายที่น่าสนใจผ่านแง่มุมของการประเมินผล
Prerequisites: Have earned credits of PO 211 and PO 241
Meaning, attributes, and nature of public policy, Approaches of studying public policy. Policy
analysis through problem structuring and alternative searching. Policy process and models explaining
actors and their contestations within the era of state-led policy. Roles of state actor and non-state actors
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within the context of governance. Cases of public policies in several context and an evaluation on
interesting policies are included in this course.
ร. 363 การบริหารการคลังท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PO 363 Local Financial Administration
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.360
แ น วค วาม คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก ารใน ก ารกระ จ าย อ าน าจ ท างก ารค ลั งให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น วงจ รงบ ป ระ ม าณ
การบริหารการคลังของท้องถิ่นทั้งในด้านการจัดการรายรับและรายจ่าย รวมทั้งหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบัญชี
เบื้องต้น การพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการ
คลังท้องถิ่นและการคลังระดับชาติ โดยเน้นศึกษากรณีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 360
Concepts and principles of fiscal decentralization; budget cycle; local fiscal administration
including techniques in managing local revenues and expenditures; local debt administration; basic
accounting; local economic development; local fiscal improvement, as well as intergovernmental fiscal
relations, with an emphasis on case studies from Thailand and abroad
ร. 364 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองค์การ
3 (3-0-6)
PO 364 Diversity and Organizational Culture management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.343
วิชานี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ การวิเคราะห์ความหมาย
บทบาทและอิทธิพลของวัฒนธรรมในชีวิตประจาวันและชีวิตการทางาน พยายามทาความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดการกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งมีความสาคัญต่อการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม การบริหาร
จัดการวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วิชานี้มุ่งเน้น การศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ วิชานี้วางอยู่บนพื้นฐานสหวิทยาการและใช้ตัวอย่างจากเอเชียและทั่วโลก
Prerequisites: Have earned credits of PO 343
The subject focuses on the multicultural education that results from globalization. Analysis of
meaning, role, and influence of culture on everyday life and work life. Learn to understand and learn how
to handle more multiculturalism, which is important for understanding cultural change. Cultural
management is another area where this course of study focuses on the social and economic development
of the country. Cultural management is another issue that focuses on this subject. Study and analysis of
cultural management affecting the social and economic development of the country. The course draws
from many disciplines and uses examples from Asia and around the world.
ร. 366 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
PO 366 Sustainable Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.241
หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศในการบริหารจั ดการสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการแบบ ต่าง ๆ ที่มีการใช้ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเด็นร่วมสมัยและที่ท้าทายการบริหารจัดการระดับระหว่างประเทศ อาทิ
การปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเมืองขนาดใหญ่
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Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Principles, concepts and approaches to environmental management; relationship between
political, economic and social factors that determine environmental management and its application; role
of and cooperation between the state, the private sector, people’s movements, NGOs and international
organizations relating to environmental management, both nationally and globally, as well as experiences
of environmental management in Thailand and in other countries. A feature of the course's examination of
contemporary approaches will be in-depth critical analyses of prominent cases of environmental
management, and the emerging international environmental challenges for climate change adaptation,
agro-ecosystems, biodiversity conservation and megacities.
ร. 367 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย
3 (3-0-6)
PO 367 Techniques for Policy Analysis and Policy Design
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.361
หลักการพื้นฐานและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายบนพื้นฐานและหลักการทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ความ
เป็นไปได้การเมืองและการบริหาร หลักการในการประเมินผลกระทบต่างๆได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม
(SIA) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) ผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) และผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) รวมทั้งหลักใน
การออกแบบนโยบาย การประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือนโยบายหรือการผสมผสานนโยบาย การนาองค์ความรู้ในสาขา
อื่นๆอาทิหลักพฤติกรรมศาสตร์ และการผสมผสานหลักจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการออกแบบนโยบายสาธารณะ
Prerequisites: Have earned credits of PO 361
Foundation and techniques for policy analysis. Analytical techniques based on economic and
financial principle. Political and administrative feasibility are provided in this course. Economic Impact
Assessment, Social Impact Assessment (SIA), Environment Impact Assessment (EIA), Health Impact
Assessment (HIA), and Regulatory Impact Assessment (RIA) are included as Impact evaluation. Principle of
policy design and evaluation of potential effectiveness of different instruments or policy mixes. Crossed
disciplines such as behavioral science, combination of economics and psychology are applied as
techniques for policy design.
ร.368 นโยบายและการจัดการเมือง
3 (3-0-6)
PO 368 Urban Policy and Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.241
ความหมาย และ วัฎจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์
สภาพปัญหาที่มาพร้อมกับการเติบโตของเมือง เข้าใจถึงทิศทางการพัฒ นาเมือง รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
นโยบายและการจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น ผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการบริการทาง
สังคม รวมทั้งกระบวนการและเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง โดยศึกษาประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
Meaning and cyclical development of urban spaces; role of urban areas in terms of political,
economic and social development; analysis of problems accompanying urban growth; understanding the
direction of urban development, organisations involved in urban policy and management and approaches
to managing urban areas in different aspects, such as urban planning, environment and social services , as
54

well as processes and techniques to increase involvement in urban planning, with national and
international case studies.
ร. 369 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 (3-0-6)
PO 369 Local Government Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.241
บทบาทและการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณะท้องถิ่น ทาความเข้าใจกับลักษณะสาคัญและความแตกต่างระหว่ างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ
ประเภทอื่นๆ กระบวนการนโยบายสาธารณะท้องถิ่น กระบวนการบริหาร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การคลังสาธารณะ
และงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสาคัญกับกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
This course studies the role and operations of local government as an organisation with
responsibilities for local public administration, understanding important characteristics and differences
between local government and other state bodies, local public policy processes, administration processes,
human resource management, public fiscal administration and budgeting, the relationship between
central, regional and local government as well as public involvement in the workings of local government,
with case studies from Thailand and abroad.
ร. 443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-6)
PO 443 Seminar in Public Administration
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.241
การสั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู้ ในประเด็ น ร่ ว มสมั ย ต่ า งๆ ทางด้ านการบริห ารรั ฐ กิ จ ทั้ งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการบริหารรัฐกิจที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
This seminar involves the exchange of ideas on various contemporary topics in the field of public
administration both nationally and internationally, as well as other issues related to public administration
as agreed for discussion by the instructor and students.
ร. 444 การบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 444 Public Administration and International Development
บทบาท แนวคิดและความสัมพันธ์ของการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่างประเทศ การศึกษาพัฒนาการและ
อิท ธิพ ลของการพั ฒ นาระหว่ างประเทศที่ ส่งผลทั้ งทางตรงและทางอ้อ มต่อ การบริห ารรัฐกิ จภายในประเทศ ทั้ งในระดั บ
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น การนานโยบายด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ มุ่งเน้นเสริมสร้าง
ทักษะการเป็นนักบริหารรัฐกิจในระดับระหว่างประเทศที่มองปัญหาแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ ตลอดจนการจัดการปัญหาในลักษณะการประยุกต์องค์ความรู้สหวิทยาการ
The role, concept and the relationship between Public Administration and International
Development. A study of the development and influence of international development approach that
directly and indirectly impacts on central, regional, and local government administration. The course
focuses on analysing the application of international development policy to practice at the national level.
The focus is also on enhancing the skills of a public administration practitioner who studies holistic
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problems from a national level to International level, as well as problem management with applied
interdisciplinary knowledge.
ร. 445 การบริหารจัดการองค์การไม่แสวงหากาไรและธุรกิจเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
PO 445 Non Profit Management and Social Entrepreneurship
หลักการ แนวคิดและความหมายขององค์การไม่แสวงหากาไรและธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งเน้นบทบาทและการบริหาร
จั ด การองค์ ก ารไม่ แ สวงหาก าไรและธุ ร กิ จ เพื่ อ สั งคมในการแก้ ไขปั ญ หาระดั บ ประเทศและต่ า งประเทศโดยศึ ก ษาผ่ า น
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การไม่แสวงหากาไรและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกทักษะและเทคนิคด้านการจัดการ
ของนักศึกษาทั้งในด้านการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็ นต่างๆ ตลอดจนทา
ความเข้าใจต่ออิทธิพลขององค์การไม่แสวงหากาไรและธุรกิจเพื่อสังคมต่อภาครัฐและภาคประชาชน
Principles, concepts and definitions of non-profit organizations and social enterprises. Focus on
the role and management of non-profit organizations and social enterprises in addressing national and
international issues by studying the experiences of non-profit organizations and social entrepreneurs.
Practice skills and management techniques for students in the areas of public administration and the
private sector to prepare them for dealing with issues. The course focuses on understanding the influence
of non-profit organizations and social enterprises on public and private and people.
ร. 446 การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่ององค์การ
3 (3-0-6)
PO 446 Organizational Risk and Continuity Management
การเปลี่ยนแปลงของทั้งองค์การโดยธรรมชาติและความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมองค์การ ส่งผลให้พื้นฐานความรู้
ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ความเสีย่ งและสิ่งท้าทายขององค์การในการดาเนินงานเป็นสมรรถนะหลัก ในการ
จะออกแบบความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาที่ต่อเนื่องขององค์การ การศึกษา
ด้วยกรณีศึกษาการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่ององค์การจะช่วยให้สามารถเข้าใจลาดับขั้น กระบวนการ
การพัฒ นาสมรรถนะ และการสร้างทีมยุท ธวิธี ในการจัดการความเสี่ยงและให้ องค์การสามารถจัดการได้ต่อเนื่องอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุด
In the dynamic changes and complex environment organizations operate, ability to understand,
identify, and analyze the challenges and risks faced in carrying out policy implementation and service
delivery are required under the continuity management framework. This includes the learning and
practicing on steps to manage the challenges, to understand the respective roles and responsibilities for
adaptive capacity, to develop a robust continuity plan including the process, the mechanisms, capacity
required and tactical team to dive in to reduce impacts. Cases from domestic and international
organizations are examined.
ร. 449 การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
PO 449 Disaster Risk Governance
พื้นฐานและกลไกของการบริหารการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ครอบคลุมทุกประเภทภัยและการบริหารจัดการใน
ทุกระดับ ทั้งภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก กรอบการดาเนินงานเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได กรอบการ
ปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือของอาเซียน และนโยบายและการบริหารจัดการของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย กลไก บทบาทและสัมพันธภาพที่เป็นระบบขององค์กรทุกภาคส่วน และภาค
ประชาชน รวมทั้งวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างแนวทางชุมชนฐานในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
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ตลอดจนสามารถสังเคราะห์จากกรณีศึกษาทั้งในละต่างประเทศ เพือ่ ออกแบบระบบที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤติ
รูปแบบต่างๆ ต่อการดารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการคืนกลับสู่สภาวะปรกติและพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม
Foundations and mechanisms of disaster risk governance involving multi-hazards and all levels
of governance, domestically and internationally. The study includes the translation into practices from
Sustainable Development Goals, Sendai Disaster Risk Reduction Framework, ASEAN Agreement on Disaster
Management and Emergency Response, and Disaster Risk Policy and Governance of Thailand and others.
Disaster risks from domestic and international cases will be used to understand and analyze policies,
mechanisms, roles and interactions among involving stakeholders as well as citizen, and safety
management culture to design more resilient communities and systems to build all back to better cope
with the next risks to come.
ร.453 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
PO 453 Seminar on Strategic Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.251
สัมมนาบริบทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ (ทุนมนุษย์)
แนวโน้มของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการจัดการฯ การวางแผนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รวมทั้งพัฒนา
บทบาทเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ การ
นาการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปฏิบัติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite: Have earned credits of PO 251
This seminar looks at the context of strategic human resource management, perspectives on
investment in people (human capital), trends in human resource management, processes of strategic
human resource management and planning in the state sector, development of the strategic role of the
state sector, human resource planning, laws governing human resource management in the state sector
and application of strategic management and related results.
ร. 455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 455 Seminar on Contemporary Issues in Public Policy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.361
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในแต่ละด้านของนโยบายที่เลือก เช่น นโยบายด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย
เลือกประเด็นตามความสนใจของผู้ศึกษา
Prerequisites: Have earned credits of PO 361
This seminar discusses contemporary issues regarding selected policies, such as health policy and
environmental policy, based on students’ interest.
ร. 463 สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
PO 463 Seminar on Public Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศ.210, และ ร.360
วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือต่าง ๆ ของ
รัฐบาล สถาบันการคลัง ตลอดจนศึกษาถึงระบบการคลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภาษีอากร การบริหารรายรับและรายจ่าย
ของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะอันส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
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Prerequisites: Have earned credits of EC 210 and PO 360
This seminar analyses public financial policy, the role of government in the economic system,
government mechanisms and tools and financial institutions, as well as studies the financial system which
ties in with the taxation system, government income and expenditure management and incurment of
public debt which impacts on the public.
ร.467 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
3 (3-0-6)
PO 467 Seminar of Public Enterprises on Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร.241
สัมมนาถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ ฐานะ การจัดองค์การ โครงสร้าง การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
คลัง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การรัฐวิสาหกิจด้วยกัน และความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานของรัฐบาล การควบคุม
โดยรัฐบาล ซึ่งจะได้พิจารณาถึงความเกี่ยวพันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายของ
รัฐบาลด้วย การอภิปรายเพื่อหามาตรการในการประเมินผลงานและบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อการวางแผนและการพัฒนา
ประเทศ
Prerequisites: Have earned credits of PO 241
This seminar looks at the background, form, status, organisation, structure, personnel
management, financial management, the relationship between state bodies and state enterprises as well
as the relationship of state enterprises with governmental bodies and control by government. The
seminar considers the political, economic and social connections that affect government objectives and
policy, the debate to establish standards by which to measure results and the role of state enterprises in
national planning and development.
ร. 569 สหกิจศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจ
3 (0-6-3)
PO 569 Integrated Practices in Public Administration
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านวิชา ร.400
มุ่งให้ นั กศึ กษามี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บการบริห ารงานในองค์ การในภาคปฏิ บั ติ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการทางานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในประเด็ น ต่ า งๆ ซึ่ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ กลุ่ ม วิ ช าหลั ก ที่ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษา ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น การ ฝึ ก ทั ก ษะและสร้ า ง
ประสบการณ์ในการทางานในฐานะบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อเรียนรู้และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
Prerequisites: Students must be in their 4th year of study and pass PO 400
The course aims for students to build knowledge and understanding of organizational
management in practice and for students to apply this knowledge to real life work. Students will
complete a work placement at a government office, state enterprise or any organization related to
relevant issues as designated by the instructor to correspond to the selected module of academic
concentration. The goal is for students to practice their skills and build experience in working as
organization assets to be responsible and accountable to the performance and tasks committed for future
careers of preferences.
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2.3) สาขาการระหว่างประเทศ
ร. 272 ประวัติศาสตร์การทูต
3 (3-0-6)
PO 272 Diplomatic History
ประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยหยิบยกเหตุการณ์และการตกลงทางการทูตครั้งสาคัญที่มีผลกระทบต่อ
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่สมัยที่มีการประชุมระหว่างชาติที่เวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1815 มาจนถึง
ปัจจุบัน
History of international relations, with examples of events and diplomatic agreements that have
impacted on the system of international relations, from the Treaty of Vienna in 1815 until the present.
ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา
3 (3-0-6)
PO 280 International Politics: Theories and Case Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.271
สารวจแนวคิ ด ทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์ระหว่า งประเทศและประยุ ก ต์ ใช้ ในการวิเคราะห์ ก ารเมื อ งระหว่างประเทศ
ตลอดจนการตอบสนองของชุมชนระหว่างประเทศต่อสถานการณ์ โดยศึกษาความขัดแย้งและความร่วมมือ ทั้งในเรื่องความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Prerequisites: Have earned credits of PO 271
Explores theories and concepts in international relations and applies to the analysis of
international politics. In addition, the course looks at reactions – mainly conflicts and cooperation in
security, economic, and cultural dimensions – of the international community to particular events.
ร. 282 การอ่านและการวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO. 282 Reading and Analysis in International Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
สัมมนาการอ่านและการวิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และประเด็นร่วมสมัยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์ อันจะเสริมสร้างศักยภาพในการนาเสนอ การถกเถียง และการเขียน
เชิงวิพากษ์
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Seminar on reading and analysis of ideas, theories, and contemporary issues ininternational
relations. This course aims to develop reading, analytical, and critical skills as well as improve the abilities
to present, argue, write, and critique.
ร.293 กฎหมาย องค์การและระบอบระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 293 International Law Organizations and Regimes
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.271
ศึกษาที่มาและพัฒนาการขององค์การและระบอบระหว่างประเทศ โดยเน้นวิเคราะห์โครงสร้าง อานาจหน้าที่ บทบาท
และการดาเนินงานขององค์การต่างๆ ในการสร้างและพัฒนาระบอบระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาทางการ
เมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก พร้อมวิเคราะห์ประเมินความสาเร็จและล้มเหลว
Prerequisites: Have earned credits of PO 271
Studies the origin and development of international organizations and regimes. It focuses on their
structure, functions and processes in creating and developing international regimes as well as in solving
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world social, economic and political problems, including the assessment of the accomplishments and
failures
ร. 370 การต่างประเทศของไทย
3 (3-0-6)
PO 370 Thai Foreign Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.280
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ พิจารณาปัจจัยและกระบวนการในการกาหนดนโยบาย
แบบแผนของนโยบาย การดาเนินนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศที่มีผลต่อการเมืองภายใน
ของไทย
Prerequisites: 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 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
PO 371 International Relations in Southeast Asia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กั บ
ประเทศมหาอานาจและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมือง
โลก
Prerequisites: Have earned credits of PO 280
Explores international relations of Southeast Asian countries and their relationship with major
powers and countries in different regions. It includes roles of Southeast Asian countries in global politics.
ร. 373 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
PO 373 International Relations in East Asia
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก และความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กับประเทศ
มหาอานาจและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการเมืองโลก
Prerequisites: Have earned credits of PO 280
Explores international relations of East Asian countries and their relationship with major powers
and countries in different regions. It includes roles of East Asian countries in global politics.
ร. 374 การเมืองและการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร
3 (0-6-3)
PO 374 British Politics and Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองในสหราชอาณาจักรและการต่างประเทศ โดยมีประเด็นสาคัญ เช่น การเป็นพันธมิตรทางการทหารกับ
ประเทศมหาอานาจอื่น การแทรกแซงด้านมนุษยธรรม การโอนอานาจส่วนกลางให้สกอตแลนด์ (devolution) การเมืองของ
การให้สัญชาติและผู้ย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์กับยุโรป และการลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
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A study of British politics and foreign policies. Important issues include, for example: military
alliances with other major powers; humanitarian interventions; Scottish devolution; the politics of
migration and citizenship; relationships with Europe and the Brexit referendum.
ร. 375 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา
3 (3-0-6)
PO 375 International Relations in Latin America
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศของชาติ ใ นละติ น อเมริ ก า และความสั ม พั น ธ์ ข องประเทศเหล่ า นี้
กั บ ประเทศมหาอ านาจและประเทศในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภู มิ ภ าคละติ น อเมริ ก า
ในการเมืองโลก
Prerequisites: Have earned credits of PO 280
Explores international relations of Latin America countries and their relationship with major
powers and countries in different regions. It includes roles of Latin America countries in global politics.
ร. 376 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
3 (3-0-6)
PO 376 International Relations in the Middle East
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในตะวันออกกลาง และความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กับประเทศ
มหาอานาจและประเทศในภูมิภาคอื่น ๆ ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก
Prerequisites: Have earned credits of PO 280
Explores international relations of Middle East countries and their relationship with major powers
and countries in different regions. It includes roles of Middle East countries in global politics.
ร.377 สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 377 Environment and International Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระบวนการทางนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒ นาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) ในเรื่องสิ่งแวดล้อม
การค้ากับสิ่งแวดล้อม ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่ งแวดล้อม (Multilater Environmental Agreements- MEAs) และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาในปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Principles and concepts of international relations from the environmental aspect; the link
between environmental problems and international relations; environmental policy processes in different
countries, including Thailand; role of international organisations and international NGOs in environmental
issues; trade and the environment; Multilateral Environmental Agreements (MEAs) and international
cooperation on various environmental issues, focusing on current case studies.
ร. 378 การเมืองภายในของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 378 Domestic Politics of International Relations
ศึกษาความเชื่ อมโยงและอิท ธิพ ลที่ มี ต่อกั นระหว่างตั วแปรภายในและภายนอกในการเมืองระหว่าประเทศโดย
วิเคราะห์ผ่านคาถามสาคัญต่าง ๆ เช่น การเมืองภายในอิทธิพลอย่างไรต่อการทาสงครามวิธีปฏิบัติทางการทูต ตลอดจนการลง
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นามในสนธิสัญญา ระบอบประชาธิปไตยจะนาไปสู่สันติภาพระหว่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร และกลุ่มผลประโยชน์มีอิทธิพล
และผลประโยชน์อย่างไรในการกาหนดและดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Studies the interrelation and influence between internal snd external factors of foreign politics by
analyzing through significant questions such as How have interest groups influenced and benefited in
determining and processing foreign affairs
ร.379 พิธีทางการทูตและการกงสุล
3 (3-0-6)
PO 379 Diplomatic Protocol and Consular Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาวิวัฒนาการของพิธีการทูตและการกงสุลจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศ อาทิ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
ความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 และอนุสัญญาว่าด้วยคณะทูต
พิเศษ ค.ศ. 1969 วิชาครอบคลุมเนื้อหาและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ เอกสิทธิ์ และความคุ้มครองทางการทูตและการ
กงสุลในการทูตร่วมสมัย
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280
Study the historical evolution of diplomatic protocol and consular affairs through related
international treaties such as Vienna Convention in 1961, in 1963, and in 1969. The course covers both
academic knowledge and practices on protocol and consular duties, roles, privileges as well as immunity
of the contemporary diplomacy.
ร. 383 การเมืองและการต่างประเทศของจีน
3 (3-0-6)
PO 383 Chinese Politics and Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองของประเทศจีน โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น และข้อท้าทายในการเมืองร่วมสมัย
ตลอดจนศึ ก ษาการ ต่ า งประเทศของจี น ทั้ งพั ฒ นาการ ปั จ จั ย และตั ว แสดงที่ มี ผ ลต่ อ การก าหน ดและด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศ และประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study Chinese politics by analysing evolution, institution, uniqueness and challenges of
contemporary politics. The course will also study the international relations of China including
development, factors and actors that have impacted on determining, processing foreign policy and various
challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs
ร.384 การเมืองและการต่างประเทศของญี่ปุ่น
3 (3-0-6)
PO 384 Japanese Politics and Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น และข้อท้าทายในการเมื องร่วมสมัย
ตลอดจนศึก ษาการ ต่างประเทศของญี่ ปุ่ น ทั้ งพั ฒ นาการ ปั จจั ย และตัว แสดงที่ มี ผ ลต่ อ การก าหนดและด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศ และประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280
Study Japanese politics by analysing evolution, institution, uniqueness and challenges of
contemporary politics. The course will also study the international relations of Japan including
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development, factors and actors that have impacted on determining, processing foreign policy and various
challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs
ร.385 การเมืองและการต่างประเทศของรัสเซีย
3 (3-0-6)
PO 385 Russian Politics and Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองของประเทศรัสเซีย โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น และข้อท้าทายในการเมืองร่วมสมัย
ตลอดจนศึก ษาการต่างประเทศของรัส เซีย ทั้งพั ฒ นาการ ปั จจัย และตัวแสดงที่ มี ผลต่อ การกาหนดและดาเนิ นนโยบาย
ต่างประเทศ และประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280
Study Russian politics by analysing evolution, institution, uniqueness and challenges of
contemporary politics. The course will also study the international relations of Russia including
development, factors and actors that have impacted on determining, processing foreign policy and various
challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs
ร. 386 การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3 (3-0-6)
PO 386 U.S. Politics and Foreign Affairs
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น และข้อท้าทายในการเมือง
ร่วมสมัย ตลอดจน ศึกษาการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ทั้ งพัฒนาการ ปัจจัย และ ตัวแสดงที่มีผลต่อการกาหนดและ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศ และ ประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280
Study U.S. politics by analysing evolution, institution, uniqueness and challenges of
contemporary politics. The course will also study the international relations of U.S. including
development, factors and actors that have impacted on determining, processing foreign policy and various
challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs
ร.387 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป
3 (3-0-6)
PO 387 International Relations in Europe
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ความสัมพั น ธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในทวีป ยุโรป และวิเ คราะห์น โยบายต่ างประเทศของประเทศเหล่านี้ โดย
พิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศ เช่น สหภาพยุโรป นาโต้ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศในทวีปยุโรปและความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก นอกจากนี้ ยังศึกษาบทบาทของกลุ่ ม
ประเทศในยุโรปที่มีต่อการเมืองระหว่างประเทศด้วย
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.
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ร.388 มหาอานาจกับระเบียบโลก
3 (3-0-6)
PO 388 Major Powers and the World Order
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาการเมืองของมหาอานาจในระเบียบโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเน้นบทบาทของสหรัฐอเมริกา และ
สหภาพโซเวียตในระเบียบโลกช่วงสงครามเย็น บทบาทของสหรัฐอเมริกาในระเบียบโลกช่วงหลังสงครามเย็น และบทบาทของ
มหาอานาจใหม่ เช่น จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น รวมทั้งพิจารณามโนทัศน์สาคัญ เช่น ระเบียบระหว่างประเทศ ระบบขั้ว
อานาจ อานาจนา จักรวรรดิ สงครามและสันติภาพความขัดแย้ง ความร่วมมือ อุดมการณ์ วัฒนธรรม เป็นต้ น รวมทั้งศึกษา
กรอบการวิเคราะห์และข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้อง
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Studies politics of the major powers in world orders since the end of the Second World War with
an emphasis on the roles of the United States and the Soviet Union in the Cold War world order, the roles
of the United States in the post-Cold War world order, and the roles of emerging powers such as China,
Russia, India, and Japan. The course also examines important concepts, frameworks and arguments such
as polarity, order, hegemony, empire, war and peace, conflict, cooperation, ideology, and culture.
ร. 389 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้
3 (3-0-6)
PO 389 International Relations in South Asian
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ อันประกอบด้วย อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน บังคลา
เทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฐานและมัลดีฟส์ โดยจะเน้นความสาคัญของกลุ่มประเทศนี้ที่มีต่อขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด กลุ่ม
ประเทศอัฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิค และประเทศอื่น ๆ ตลอดจนศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กร ความ
ร่วมมือในภูมิภาคระหว่างกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความร่วมมือระหว่างกลุ่มเอเชียใต้ กับ
องค์กรภูมิภาคอื่น ๆ เช่น อาเซียน เอเปค และสหภาพยุโรป
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Relationship between states in South Asia, comprising India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh,
SriLanka, 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.
ร.393 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 393 Foreign Policy Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ทฤษฎี แนวความคิด กรอบการวิเคราะห์ และกระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศโดยทั่วไป โดยเน้นถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนโครงสร้างหน่วยงาน และระบบการเมืองที่มีบทบาทในการกาหนด และดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่สาคัญจากการดาเนินนโยบายต่างประเทศด้วย
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Theories, concepts, analytical framework and processes of general foreign policy making, focusing
on various internal and external factors, departmental structure and political systems that impact on
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foreign policy making and implementation, as well as the different major effects of foreign policy
implementation.
ร. 394 ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 394 Strategic Studies and International Security
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
แนวคิดยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น ความมั่นคงร่วมกัน (Collective Security) การป้องกัน
ร่วมกั น (Collective Defense) และ ความมั่ นคงโดยร่ว มมื อ กัน (Cooperative Security) รวมทั้ งประเด็ น ความมั่ น คงที่
สาคัญ ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Concepts of strategy and international security such as collective security, collective defence and
cooperative security, as well as important security issues in the Asia Pacific region.
ร.395 สื่อกับการเมืองโลก
3 (3-0-6)
PO 395 Media and Global Politics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเมืองโลก ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ สื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง
รวมถึงสื่อภาพยนตร์และเพลง ตลอดจนอิทธิพลของรัฐที่มีต่อการกาหนดแนวทางในการนาเสนอเหตุการณ์ของสื่อ โดยแนะนา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมือง ศึ กษาลักษณะบทบาท และอิทธิพลของสื่อ ที่มีต่อการกาหนด
นโยบาย ต่างประเทศและการเมืองโลกในประเด็นต่าง ๆ
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Examines the roles and influences of media – traditional and modern, mainstream and alternative
– in global politics. The covered domain includes movies and music. In addition, the course studies state’s
influences on media’s portrayal of events by introducing theories related to the relationship between
media and politics. The characteristics, roles, and influences of media on international policy-making and
global politics will also be covered.
ร. 396 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 396 Diplomacy and International Negotiation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาถึงทฤษฎี ขั้นตอน ยุทธศาสตร์การเจรจาระหว่างประเทศ ความสาคัญของอานาจ รวมทั้งปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีต่อการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเน้นกรณีศึกษาที่สาคัญและการจาลองสถานการณ์จริง
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
study theories, steps and strategies in international negotiation and the importance of power as
well as social and cultural factors impacting on international negotiation, focusing on case studies and
simulations.
ร. 397 การเมืองของความช่วยเหลือและการพัฒนาระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 397 The Politics of International Assistance and Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
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พัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ และปฏิบัติการขององค์กรระหว่างประเทศ และ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างกลุ่มใต้ การให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาและความร่วมมือเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280
Development of concepts and theories of international development and practice of international
assistance; organisations involved, particularly cooperation between กลุ่ ม ใต้ , giving development aid and
cooperation in international development.
ร.398 ประชาสังคมโลก
3 (3-0-6)
PO 398 Global Civil Society
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาทฤษฏี พัฒนาการ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาคประชาสังคมโลก เช่น การท้าทายระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยม
ใหม่ ภาวะโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชนและการต่อต้านสงคราม เป็นต้น รวมทั้งวิเคราะห์
ศักยภาพและปัญหาของภาคประชาสังคมโลก
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
A study of theories, evolution, as well as the potential and problems of global civil society. Case
studies of global civil society include topics such as: challenges to neo-liberal economic world order,
global warming and climate change; human rights and anti-war movements.
ร.399 ความมั่นคงของมนุษย์
3 (3-0-6)
PO 399 Human Security
ศึก ษาแนวคิ ด นโยบายและการปฏิ บั ติ เกี่ย วกั บ “ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ” ในบริบ ทการเมื อ งโลก โดยน าเสนอ
พัฒนาการทางกระบวนทัศน์ที่ให้กาเนิดแนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสารวจประเด็นความไม่มั่นคงของมนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
Studies concepts and policy practices concerning “human security” in global politics through the
examination of conceptual development of human security,problems of human in the 21 st century and
policy responses
ร. 474 สัมมนานโยบายต่างประเทศไทย
3 (3-0-6)
PO 474 Seminar: The Thai Foreign Policies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาลักษณะนโยบายและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศมหาอานาจ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study policy charateristics and various factors affecting Thai foreign policy towards major powers
and neighbouring countries
ร. 476 ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 476 Critical Theories in International Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
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ศึ ก ษากรอบแนวความคิ ด และทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศกระแสวิ พ ากษ์ เช่ น สรรสร้ า งนิ ย ม
(Constructivism) สตรีนิยม (Feminism) หลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) หลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism)
เป็นต้น โดยประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดกับประเด็นร่วมสมัยในการเมืองโลก
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
A study of theories and conceptual frameworks in the critical international relations tradition such
as Constructivism, Feminism, Poststructuralism, and Postcolonialism. The study of theories also involves
application to contemporary issues in global politics.
ร. 478 สัมมนาภูมิภาคนิยม
3 (0-6-3)
PO 478 Seminar: Regionalism
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือและการบูรณาการในระดับภูมิภาค เน้นกรอบการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบครอบคลุม
ทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และหลักปฏิบัติ เพื่อทาความเข้าใจความเหมือนและความต่างของโครงสร้าง เส้นทาง และ
ความเสื่อมถอยของกระแสภูมิภาคนิยม ตลอดจนให้ความสนใจกับอิทธิพลของการบูรณาการเหล่านั้นต่อการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Comparative study of cooperation and integration at regional level by focusing on comparative
frameworks in history, theories and practices for understanding the commonality and diversity of
insttitution, path of development and fall of regionalism trend. The course will also emphasize on the
international impacts of such integration on political, security, economic and socio-cultural dimensions at
present.
ร.479
สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ไข
3 (0-6-3)
PO 479 Seminar : Problems on International Conflicts and Resolutions
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร.280
ลักษณะ รูปแบบ และสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ ระดับต่างๆ ตลอดจนการแสวงหา
แนวทางแก้ไขความขัดแย้งเหล่านัน้ ทั้งในลักษณะทวิภาคและพหุภาคี
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Characteristics, form and causes of internaitonal conflicts on different issues and at different
levels as well as the search for resolutions, both bilaterally and multilaterally.
ร.480 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับสูง
3 (3-0-6)
PO 480 Seminar : Advanced International Relations Theories
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างลึกซึ่ง เพื่อทาความเข้าใจฐานคิดและข้อโต้แย้งของสานักต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสานักคิดในกระแสหลักเช่น สภาพจริงนิยม เสรีนิยม มาร์กซิส และสานักคิดทางเลือก เช่น สรรสร้างนิยม สตรีนิยม หลัง
โครงสร้างนิยม เป็นต้น เพื่อใช้วิเคราะห์นโยบายของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนทาความเข้าใจปรากฏการณ์ และ ความเป็นพลวัต
ของ ประเด็นและปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study theories of internaitonal relations in depth for understanding core ideas and various
arguments from diferent schools including the main stream approaches eg. Realism, Liberalism, and
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Marxism as well as the alternative approaches eg. Constructivism, Feminism,and Poststructuralism. The
couse aims for analysing policies from various counrties along with understanding phenomena and
dynamics of issuses and problems in international relations at present.
ร. 488 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 488 Seminar : Selected Topics in International Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสัม พันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านแนวคิดทฤษฎี และกรณีศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจต่อความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study selected topics concerning international relations through theoretical frameworks and case
studies for understanding the complexity of international politics.
ร.489 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
PO 489 Seminar : Special Topics in International Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาประเด็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านแนวคิดทฤษฎี และกรณีศึกษา เพื่อทาความ
เข้าใจต่อความซับซ้อนของการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจโลก
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study special issues concerning international relations through theoretical frameworks and case
studies for understanding the complexity of global politics, security and economy.
ร.495 สัมมนาประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
PO 495 Seminar : ASEAN Community
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.280
ศึกษาทฤษฎี พัฒนาการ โครงสร้าง กระบวนการ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพและ
ปัญหาความร่วมมือในมิติการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Prerequisite: Have earned credits of PO 280
Study theories, evolution, institutional configuration, procedure and case studies concerning
ASEAN. The course will also analyse potential and problems of cooperaiton in political, security, economic
and socio-cutural dimensions
รายวิชาโทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
ผม. 243 แบบจาลองการวางแผนการใช้ที่ดิน
3 (3-0-6)
UP 243 Land Use Models
ทฤษฎี แนวความคิด และเทคนิคการวางแผนสาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆและรูปแบบการวางแผนใน
เขตเมือง ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนความ
เหมาะสม และข้อจากัดในการประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆเหล่านี้ ตลอดจนแนวทางการดาเนินการของประเทศต่างๆ
อย่างมีเหตุมีผล และสามารถวิพากษ์รูปแบบการวางแผนการใช้ที่ดินในประเทศไทยอย่างเป็นเหตุเป็นผล
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Theories, concepts, and techniques for land use planning are explored. Also, land use models
applied to urban areas, both in Thailand and abroad will be discussed in a comparative way. Students will gain
a better understanding of advantages and disadvantages, as well as opportunities and limitations, in applying
the ideas through sound development actions in various countries, and be enabled to rationally analyze the
land use planning in Thailand.
ผม. 252 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง
3 (3-0-6)
UP 252 Urban Economics for Planning
ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดด้านเศรษฐศาสตร์ เมือง โดยชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง โลกาภิวัตน์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ
ระดับเมือง แนวความคิดเกี่ยวกับการกาหนดที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมืองในสาขา การผลิตและการบริการต่าง ๆ
รวมถึงความเชื่อมโยงกับการเติบโตของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง
This course focuses on theories and concepts of urban economics, relation between economic
development and urban development, the impacts of globalization to urban economic activity allocation,
the impact of industrial growth on urbanization, infrastructure development and the change of land use. It
also explores the economics of urban problems such as poverty, inadequate housing, congestion,
pollution, and crime.
ผม. 358 สังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง
3 (3-0-6)
UP 358 Society and Politics in Planning
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาเมือง และรัฐศาสตร์ กับการวางแผน โดยการศึกษา
ครอบคลุมถึงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม การเกิดกลุ่มทางสังคม ประชาสังคม และระบบการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมื อง โดยการศึ กษาครอบคลุมถึ งประเด็ นทางสังคมด้ านต่างๆ การเกิ ดกลุ่มทางสั งคม ประชาสั งคม และการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนและผังเมือง และโครงสร้างการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงการบริหารจัดการ
ภาครัฐ บทบาท อานาจและหน้าที่ของรัฐในงานผังเมืองและการจัดให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน
The course explores theories and concepts in sociology and political science related to urban
development. Social factor, social group, civil society and participation in urban policy and planning will
be discussed. Governmental structure of central, regional and local administration, including public
administration, state’s role, power and duty in urban policy and planning and public services provision will
be explored.
ผม. 463 การพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
3 (3 – 0 – 6)
UP 463 Real Estate Development and Management
แนวความคิดพื้นฐานที่นาไปใช้สาหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง กระบวนการลงทุนและดาเนินโครงการ
ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดแนวความคิด การวางแผน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การตลาดและการเงิน การชาระภาษี รวมทั้งหลักการบริหารโครงการซึ่งมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งโครงการประเภท
พาณิชยกรรมและพักอาศัย
The course emphasizes on fundamental concepts applied in the process of land utilization for real
estate development, which give students an insight into real estate business and its inter-connectedness
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with urban economic development. The course pays attention to the process of investment and
development comprising of conceptual design, project planning, the examination of legal papers and
consumer behavior, marketing and financial feasibility and tax payment. Principles of management, which
are varied according to project types e.g. commercial and residential, are also included
ผม. 465 การวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3 (3 – 0 – 6)
UP 465 Tourism Planning and Management
แนวความคิด ในการพัฒ นาการท่อ งเที่ ยวซึ่งศึก ษาถึงเทคนิ คการประเมิน ศัก ยภาพในด้านการพั ฒ นาของพื้ น ที่
ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับปัจจัยด้า นนโยบาย โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนามา
กาหนดแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างกรอบแนวความคิดในการออกแบบวางผังพื้นที่
สาหรับพัฒนา
This course introduces students the concept of tourism development. The course covers the
formulation of policies, strategic plans and development guidelines based on analysis of the interrelations
between tourism policies, the potential of tourist areas, and infrastructures, to develop conceptual frameworks
for tourism project planning and development.
ผม. 466 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท
3 (3 – 0 - 6)
UP 466 Urban and Rural Environmental Management
ความเชื่ อ มโยงและพึ่ งพาอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น ระหว่า งเมื อ งและชนบทในเรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากร
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติในเมืองและชนบท บทบาทของหน่วยการบริหารและ
การปกครองที่ต่างกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด อนุภาค ภาคและประเทศต่อการวางแผนสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
โลกเผชิญอยู่
The course emphasizes on the interconnection and dependency between urban and rural areas
in the aspect of natural resources utilization, environmental problems and the change of natural resources
in urban and rural areas, the role of administrative organizations in local, provincial, sub-regional, regional,
and national level on environmental and natural resources management planning under the concept of
sustainable development and other challenges the world is facing.
ผม. 467 อนาคตศาสตร์เมือง
3 (3 – 0 - 6)
UP 467 Urban Futures
ศึกษาแนวความคิดความพลวัตของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความพลวัต
เมืองมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งทางด้านระบบสั งคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบกายภาพและระบบสิ่งแวดล้อม แนวทาง
การศึกษาเมืองที่มองภาพอนาคตและนามาสู่การวางแผนพัฒนาเมืองในปัจจุบันให้เกิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
Urban Resilience focuses on the framework of global changes and resilient strategies. Cities are
dynamic in terms of social, economic, physical and environmental systems. Futuristic approaches will be
studied in order to inform current urban development policies without compromising to urban
sustainability in the future.
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ผม. 468 การจัดการและวางแผนบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและและระบบ
3 (3 – 0 - 6)
คมนาคมและขนส่งเมือง
UP 468 Integration of land use and transportation planning and management
ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีของการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและและระบบคมนาคมและขนส่งเมือง โดย
ศึกษาถึงปัญหาการคมนาคมและขนส่งของเมือง รวมทั้งปัญหาการวางแผนและการบริหารจัดการ และนโยบายด้านคมนาคม
และขนส่งต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารการบูรณาการด้านการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทั้งในรูปแบบของนโยบาย การบริหารจัดการการขนส่งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อรูปแบบการพัฒนาด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
This course applies land use theory together with planning and management of urban
transportation systems. The course demonstrates how integrating land use and transportation planning
and management concepts can be utilized to present alternative strategies of many urban problems.
Topics includes strategic policy, planning, and management in consistent with land use development.
ผม. 469 กระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนาของประเทศในภูมภิ าคอาเซียน
3 (3 – 0 - 6)
UP 469 Asian urbanization and development
ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาและข้อจากัดของการวางแผนเมืองของประเทศในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์
ปัญหาและผลกระทบของกระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางหรือวิธีการที่ประเทศเหล่านี้
ใช้หาคาตอบสาหรับการวางแผน ภายใต้ข้อจากัดในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่เกิดจากเมืองหรือการเป็นเมือง
และการพัฒนาในประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่วางไว้เพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
The course explores Asian's urbanization, and its consequences of urban planning which
include causes and effects of urbanization and its development. The course focuses on key issues that
emerge in rapidly growing cities of the developing world, ranging from socio- economic exclusion,
environmental and its transition in policy and power in planning to cope with different period of its
urbanization.
วิชาบังคับนอกคณะ
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
EC210 Introductory Economics
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ.211 หรือ ศ.212 หรือ ศ.213
หรือ ศ.214)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปธานของ
สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรม การแข่งขันของหน่วยผลิต
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลว และบทบาทของภาครัฐในการ
แทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึงรายได้
ประชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนาดัชนี
ชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสาคัญของการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรีและการปกป้องตลาด
(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have
completed EC 211 or EC 212 or EC 213 or EC 214)
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The general principles of microeconomics and macroeconomics. In the microeconomics section,
topics covered include the demand for and supply of goods, consumer behavior, production and costs,
structure and output of production units under perfect and imperfect competitive markets, the concept of
market failures, and the role of government intervention. In the macroeconomics section, topics covered
include objectives and problems in macroeconomics, the determination of national income, money and
the banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, and the
application of economic indices to analyze the economic situation. In the international economics section,
topics covered include the importance of international trade and finance, as well as the conflict between
free trade and market protection.
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 221 Critical Reading
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รบั การอนุมัติจากสาขาวิชา
การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง ต่างๆ กลวิธีในการ
วางโครงสร้างของงานเขียน
Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or permission of the English Department
Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and synthesize information from
various sources, strategies for structuring basic academic texts, and ability to write general academic texts
that reflect their needs and relate to academic reading and writing tasks.
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
EG 231 Critical Writing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ.221 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ.221 หรือได้รับการอนุมตั ิจากสาขาวิชา
การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่าง ๆ ในหัวข้อเชิงวิชาการ
Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permission of the English Department
Critical thinking and writing skills to write different types of essays appropriate for academic
purposes.
สษ.231 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
EL231 English for Political Scientists 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ. 105
มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันผ่านการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมและการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้ ฝึกทักษะพื้นฐานทาง
ภาษาที่จาเป็น ได้แก่ การจดบันทึกย่อ การเขียนรายงาน การบรรยายสถานการณ์ การเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการ
แก้ปัญหาทางรัฐศาสตร์ และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
Prerequisite: Have earned credits of TU 105
This course focuses on the English language skills to facilitate students’ acquisition and
comprehension of current political developments. Through reading articles about political and social
issues, both domestic and global, as well as discussing a wide variety of current topics, students will be
trained to achieve essential skills which include note taking, report writing, describing situations, comparing
political solutions and ideologies, and expressing opinions on basic political and social issues.
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สษ.331 ภาษาอังกฤษสาหรับนักรัฐศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
EL331 English for Political Scientists 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. 231
มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประเด็นทางการเมือง สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ระดับสูงขึ้นจากสษ.231 โดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์บทความที่นาเสนอข้อมูลเชิงลึกสรุปความคิดที่ผ่านข้อโต้แย้ง และแสดง
ความคิดเห็นพร้อมฝึกการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตและ
ประเด็นทางสังคมในวงกว้าง
Prerequisite: Have earned credits of EL 231
This course is a contemporary issue-based course focusing on political and social topics and
current events in Thailand and internationally. Extending the basic skills provided in EL231, students have
ample practice and guidance in analyzing contextual implications, summarizing ideas from argumentations,
and expressing their opinions and solutions to complicated issues that are relevant to their interests,
future careers, and society at large.
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