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  “สิงห์แดง” จะดีชัว่   อยูท่ี่ตวัศิษยจ์ะสาน 
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ประวติัคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ในเบ้ืองตน้น้ี อาจกล่าวไดว้า่ การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร์” นบัเป็นส่ิงตอ้งห้ามในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2475  ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากเน้ือหาของวิชารัฐศาสตร์ในช่วงสมยันั้น ไม่วา่จะมีการเรียนหรือสอนกนัในแบบใดก็ยอ่มมี “เน้ือหาของวิชา” ท่ี

ขดัแยง้และเป็นปฏิปักษต์่อการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยโ์ดยตรง  ตวัอยา่งเช่น  วชิากฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชา

พรรคการเมืองการเลือกตั้ง  วิชาแนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตย  การปฏิวติัในประเทศฝร่ังเศส  วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

วิชาเศรษฐศาสตร์การคลงั  วิชาการเทศบาล  เป็นตน้  ลว้นมีเน้ือหาท่ีไม่สอดรับกบันโยบายการปกครองประเทศในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยท์ั้งส้ิน  

 การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  และเหตุการณ์สืบเน่ือง อนัส่งผลใหมี้การจดัตั้งมหาวิทยาลยัวิชา 

ธรรมศาสตร์และการเมืองข้ึนในปี พ.ศ. 2477 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้อยา่งเป็นรูปธรรมของการจดัการเรียนารสอนวิชา 

รัฐศาสตร์ในประเทศไทย กล่าวคือ ในสมยัแรกเร่ิมนั้น การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเน้ือหาของ

หลกัสูตรวชิา “ธรรมศาสตร์บณัฑิต” (ธ.บ.) ในระดบัชั้นปริญญาตรี ในขณะท่ีในระดบัชั้นปริญญาโทและระดบัชั้นปริญญาเอกของ

มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้แยกหลกัสูตรออกเป็น 3 ทางอย่างชัดเจน  ได้แก่  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  และ

เศรษฐศาสตร์ 

 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491-2492 ภายหลงัจากเกิดความผนัผวนทางการเมืองอยา่งรุนแรงภายหลงัการรัฐประหารวนัท่ี  

8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 เป็นตน้มา  รวมทั้งการท่ีสภาพแวดลอ้มทางการเมืองระหวา่งประเทศไดเ้ปล่ียนแปลงไป  เช่น  เกิดมี

ประเทศมหาอ านาจใหม่คือประเทศสหรัฐอเมริกาข้ึนมามีบทบาทน าแทนประเทศองักฤษ ฯลฯ การเปล่ียนแปลงทั้งท่ีเกิดข้ึน

จากภายในและภายนอกประเทศเช่นน้ี  กล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชา

ธรรมศาสตร์และการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางดา้นของกระทรวงมหาดไทยและขา้ราชการประจ าสายหน่ึง ซ่ึงมีความเห็น

ในแนวทางเดียวกนัวา่การเรียนการสอนในหลกัสูตรธรรมศาสตร์บณัฑิต  หรือหลกัสูตร ธ.บ. นั้นมีความ “ไม่เพียงพอ” ท่ีจะ

ผลิตบณัฑิตไดต้รงกบัหนา้ท่ีการงานของกระทรวงต่าง ๆ  อีกทั้งธรรมศาสตร์บณัฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา 

นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาออกไปมีอายุแตกต่างกันมาก  นักศึกษาจ านวนหน่ึงมีความตั้งใจท่ีจะมีบทบาททางสังคมและ

การเมือง  แทนท่ีจะมุ่งประกอบอาชีพขา้ราชการเพียงอยา่งเดียว  รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์

และการเมืองเองไม่ไดมี้การฝึกฝนและอบรมอยา่งเพียงพอท่ีจะผลิตบณัฑิตออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภท  เช่น  อาชีพ

ทนายความ เป็นตน้ 
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 แนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้  ประกอบกบัการท่ีมีสภาวะแวดลอ้มทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ี

เปล่ียนแปลงไป ไดผ้ลกัดนัใหมี้การจดัตั้งคณะรัฐศาสตร์ข้ึนท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัก่อนปี พ.ศ. 2491 (รวมทั้งมีการร้ือฟ้ืนเนติ

บณัฑิตยสภาข้ึนท าหนา้ท่ีเป็นองคก์รฝึกฝนวิชาชีพในอีกวาระหน่ึงนบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2491) ในขณะท่ีทางดา้นฝ่ายบริหารของ

มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมืองเอง  ก็คงจะตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าววา่เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ

จะหลีกเล่ียงได ้กรรมการมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในสมยันั้น ซ่ึงมี พลเอกมงักร พรหมโยธี เป็นนายก

คณะกรรมการ ศาสตราจารย ์ดร.เดือน บุนนาค เป็นกรรมการ ศาสตราจารยดิ์เรก  ชยันาม  เป็นกรรมการ  และศาสตราจารย์

วจิิตร ลุลิตานนท ์ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ  เป็นตน้ จึงไดล้งมติให้ตรา  “ขอ้บงัคบัเพ่ิมเติมวา่ดว้ยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4  

คณะ และก าหนดสมยัการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ. 2492” ข้ึน  ขอ้บงัคบัดงักล่าวมีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กล่าวคือ ไดมี้การจดัตั้งคณะรัฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  ข้ึนพร้อมกนัเม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492  (แมน้วา่ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชีจะมีประวติัความเป็นมาท่ีแตกต่างออกไปอยูบ่า้งก็ตาม)  

 กล่าวเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซ่ึงแมน้วา่จะมีการก่อตั้งข้ึนภายหลงัคณะ

รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หน่ึงปีก็ตาม แต่ในทางปฏิบติัแลว้คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง สามารถด าเนินการร่างหลกัสูตร จดัตั้งคณะผูบ้ริหาร  รับสมคัรนกัศึกษา และการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว  ทั้งน้ีดว้ยความสามารถของคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์คนแรก (ช่ือมหาวทิยาลยัเปล่ียนแปลงไป

ในปี พ.ศ. 2495 หรือ 3 ปีภายหลงัจากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้) คือ ศาสตราจารย ์ดิเรก ชยันาม และ

กรรมการร่างหลกัสูตรคนอ่ืน ๆ   ศาสตราจารยเ์สริม  วนิิจฉยักลุ   ศาสตราจารย ์ทว ี  แรงข า  พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร  หม่อม

เจ้าลกัษณเลิศ  ชยางกูร  ศาสตราจารย ์   ดร .ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์  และ ดร .ยวด  เลิศฤทธ์ิ ในสมยัแรกเร่ิมของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นั้น คณบดีและคณะกรรมการร่างหลกัสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบหลกัสูตร

ของมหาวิทยาลยัต่างประเทศเป็นจ านวนหลายประเทศ รวมทั้งไดรั้บความช่วยเหลือในทางวิชาการจากผูเ้ช่ียวชาญของมูลนิธิ 

Fulbright ซ่ึงเดินทางเขา้มาประเทศไทยในช่วงสมยันั้นดว้ย 

 นบัจากวนันั้นตราบจนถึงปัจจุบนั คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  มีคณบดีต่อเน่ืองกนัถึงปัจจุบนัรวม 

20 คน  กล่าวคือ  นอกจาก ศาสตราจารย์ดเิรก ชัยนาม ซ่ึงเป็นคณบดีคนแรกแลว้ คนถดัต่อมาเรียงตามล าดบั  ไดแ้ก่  

 ศาสตราจารยม์าลยั หุวะนนัท ์  
 ศาสตราจารยท์ว ีแรงข า   
 ศาสตราจารยป์กรณ์ องัศุสิงห์   
 ศาสตราจารยก์มล เภาวจิิตร   
 ศาสตราจารยอ์นนัต ์เกตุวงศ ์  
 ศาสตราจารยไ์พโรจน์ ชยันาม   
 รองศาสตราจารยน์รนิติ เศรษฐบุตร   
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรุณ รักธรรม   

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ระดม วงษน์อ้ม 
 รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ศิริไกร   
 รองศาสตราจารยว์สุิทธ์ิ โพธิแท่น   
 ดร.เสกสรรค ์ประเสริฐกลุ   
 รองศาสตราจารย ์ดร.โคริน เฟ่ืองเกษม   
 รองศาสตราจารย ์ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์   
 รองศาสตราจารย ์ดร.โคริน เฟ่ืองเกษม   
 รองศาสตราจารย ์ดร.นครินทร์  เมฆไตรรัตน์   
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 ผูช่้วยศาสตราจารยช์ชั กิจธรรม  
 ศาสตราจารย ์ดร.ลิขิต ธีรเวคิน   
 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร  วชัชวลัคุ 
*        รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย ์

         (ตั้งแต่วนัท่ี  1 กมุภาพนัธ์ 2556 – ปัจจุบนั)    

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นับได้ว่ามีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมยั  ตวัอยา่งเช่น ในปี พ.ศ. 2496 ไดมี้การเปิดแผนกประจ ากินนอนข้ึน ซ่ึงนกัศึกษา

ของคณะรัฐศาสตร์ท่ีอยูป่ระจ าจะไดรั้บการศึกษาทั้งทางวิชาการ และมีการอบรมระเบียบวินยัเป็นอยา่งดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 

เม่ือมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์รับความช่วยเหลือในทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการเปิดแผนกวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ในระดบัชั้นปริญญาโท โดยท าการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาองักฤษและภาษาไทย  เป็นตน้ ในปี 

พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร์ ไดมี้มติให้จดัตั้งแผนกการทูตในระดบัชั้นปริญญาตรีข้ึนเป็นคร้ังแรก (หลงัจากท่ีมีการเรียนการสอน

ในระดบัชั้นปริญญาโทมาเป็นเวลาชา้นาน) รวมทั้งไดมี้การจดัตั้งแผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาในระดบัชั้น

ปริญญาตรีเพ่ิมเติมข้ึนอีกสองแผนกในช่วงตน้ทศวรรษท่ี  2510 

 สรุปไดว้า่  เม่ือถึงช่วงตน้ทศวรรษท่ี 2520 คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั-ธรรมศาสตร์ไดเ้ปิดการเรียนการสอนทั้งใน

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  รวม 4 แผนก ไดแ้ก่ การปกครอง  บริหารรัฐกิจ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (หรือแผนก

การทูตเดิม) และปรัชญาการเมืองก่อนท่ีจะยบุรวมลงเหลือเพียง 3 แผนก  ไดแ้ก่  การเมืองการปกครอง  บริหารรัฐกิจ  และการ

ระหวา่งประเทศ  ในสมยัปัจจุบนั 

 นอกจากน้ี นับตั้ งแต่ทศวรรษท่ี 2530 เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยงัได้ตระหนักถึง

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคม  และระบบการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอยา่ง

รวดเร็วอยา่งมากในอีกวาระหน่ึง โดยเรียกกนัอยา่งกวา้งขวางเป็นยคุสมยั “โลกาภิวตัน์”  คณะรัฐศาสตร์จึงไดมี้การเปิดการ

เรียนการสอนหลกัสูตรพิเศษในระดบัชั้นปริญญาโท  ระดบัชั้นปริญญาเอก  และหลกัสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภาค

ภาษาองักฤษ 

 คงจะพอเห็นไดว้า่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในสมยัปัจจุบนั ไดผ้ลิตบณัฑิตและมหาบณัฑิตในแต่ละ

ปีเป็นจ านวนมากและอยูใ่นสดัส่วนท่ีทดัเทียมกนั   จึงท าใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และการศึกษา

วิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทยโดยส่วนรวม มีพฒันาการที่เรียกไดว้่ากา้วไปขา้งหน้าในอีกขั้นหน่ึง มีโครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรพิเศษซ่ึงใหบ้ริการวชิาการแก่บุคคลภายนอก  โครงการสมัมนาวชิาการ  งานฝึกอบรมภายในคณะ  การสัมมนาเผยแพร่

วารสารรัฐศาสตร์สาร และมีศูนยว์จิยัดิเรก  ชยันาม  เป็นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ซ่ึงลว้นท าหนา้ท่ีของตน

ไดอ้ยา่งแข็งขนัตลอดมา ซ่ึงนอกจากจะช่วยเสริมสร้างการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพได ้ ในทางหน่ึงแลว้ ยงัจะมีส่วนช่วยให้คณะ

รัฐศาสตร์และการศึกษาวชิารัฐศาสตร์ในประเทศไทยโดยส่วนรวม  ไดมี้ส่วนช่วยเหลือหรือมีบทบาทร่วมรับใชป้ระเทศชาติ

บา้นเมืองและสงัคมได ้ เพ่ือการเตรียมพร้อมสู่การเป็นนานาชาติ  

 วสิยัทศัน์ของคณะรัฐศาสตร์ คือ“พฒันาคุณภาพบัณฑิต ผลติงานวจิยั ก้าวไกลวชิาการ สู่มาตรฐานสากล” 

เมษายน 2556 
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รัฐศาสตร์สอนอะไรบา้ง ? 

 ในการจดัการเรียนการสอน   นกัศึกษาจะสามารถเลือกสาขาวิชาเรียนตามความถนดัและความสนใจในสาขาวิชาใด

วชิาหน่ึงดงัน้ี 

 สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง  การศึกษาในสาขาน้ี  มุ่งท าความเขา้ใจกบัปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม
ท่ีแวดลอ้มตวัเราอยู ่ นกัศึกษาจะไดเ้รียนเก่ียวกบัปรัชญาและความคิดทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศต่างๆ  
โครงสร้างและการท างานของสถาบนัและองคก์รทางการเมืองต่างๆ  เช่น  รัฐธรรมนูญ  รัฐสภา  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  
และปัญหาทางการเมืองและสังคมท่ีส าคญัๆ  เช่น  ธุรกิจกบัการเมือง  ทหารกบัการเมือง  การเมืองของผูใ้ชแ้รงงาน  ชาวนา 
ฯลฯ 

 สาขาการระหว่างประเทศ    เป็นสาขาวชิาท่ีมุ่งท าความเขา้ใจกบัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศต่างๆ  ซ่ึง
ในปัจจุบนัน้ีความรู้ความเขา้ใจในดา้นน้ีมีความส าคญัทั้งต่อภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ไดอ้ยูก่นัอยา่ง
โดดเด่ียว  ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศ  ความส าเร็จในธุรกิจการคา้ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ  วิชาต่างๆ ในสาขาน้ีเป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัการเมืองระหว่างประเทศ  องค์การระหว่าง
ประเทศ  เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  นโยบายต่างประเทศ  กฎหมายระหวา่งประเทศ  การคา้ระหวา่งประเทศ  เป็นตน้ 

 สาขาบริหารรัฐกิจ  การศึกษาในสาขาน้ีจะเจาะจงลงไปสู่การบริหาร  และการจดัการในหน่วยงาน  และ
องคก์ารต่างๆ  การศึกษาในสาขาน้ีจะเก่ียวกบัระบบราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ  การบริหารบุคคล  การคลงั  
การงบประมาณ  การวางแผนจดัท าโครงการ  เทคนิคการบริหาร  การจดัระบบงาน  การบริหารการพฒันา  การศึกษาเก่ียวกบั
นโยบายต่างๆ โดยเนน้ปัญหาท่ีส าคญัๆ  เช่น ปัญหาแรงงาน  การคอรัปชัน่  การพฒันาชนบท  นอกจากน้ี  ยงัมีวิชาท่ีน่าสนใจ  
ได้แก่ วิชาการบริหาสถานการณ์ภยัพิบัติแลภาวะฉุกเฉิน   วิชานโยบายและการจัดการเมือง  วิชาท่ีเก่ียวกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม  วชิาท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารในองคก์ารภาครัฐ ฯลฯ 
 การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์นั้น      มิไดใ้หค้วามส าคญัเฉพาะกบัเน้ือหาความรู้  วิชาการท่ีผูท้รงคุณวฒิุไดค้น้ควา้หา

ค าตอบไวแ้ลว้  แต่เราใหค้วามส าคญักบัการศึกษาคน้ควา้และสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  วิธีการเรียนจึงเป็นการเรียนการสอนท่ี

เนน้การมีส่วนร่วม  มีการร่วมคน้ควา้และวเิคราะห์เป็นกลุ่ม  การจดัชั้นเรียนแบบการสมัมนาท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บสนบัสนุนให้

คิดตั้งค  าถาม  คน้ควา้  ใหเ้หตุผล  โตแ้ยง้  และน าเสนอความคิดเห็นของคนเพ่ือฝึกฝนทกัษะในการวเิคราะห์ 

 จากธรรมชาติและเน้ือหาสาระของสาขาวิชาทางรัฐศาสตร์  และวิธีการเรียนการสอนท่ีไดก้ล่าวมานั้น  ผูท่ี้จะศึกษา

ในสาขาน้ีไดดี้ควรมีคุณสมบติัอยา่งไร? 

 เราอยากไดน้กัศึกษาท่ีช่างสงสยัเช่ืออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอยา่งปราศจากเหตุผล  ชอบตั้งค  าถาม  เราอยากไดผู้ท่ี้

สนใจปัญหาบา้นเมืองและสังคม  ใส่ใจกบัความเดือดร้อน  ทุกขสุ์ขของผูค้นท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม    การเรียนรัฐศาสตร์ไม่มี

หอ้งปฏิบติัการเหมือนการเรียนในสายวทิยาศาสตร์  แต่เรามีหอ้งปฏิบติัการท่ีกวา้งขวางอยา่งยิง่อยูท่ี่สงัคมรอบตวัเรา 
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เรียนรัฐศาสตร์ไปท าไม? 

  เรียนรัฐศาสตร์ไปท าไม  เสียงใครถาม 

  เรียนตาม ๆ กนัไปไดศึ้กษา 

  เรียนเป็นฑูตเช่ียวชาญการเจราจา 

  เป็นผูว้า่ฯ  นกัปกครองรับรองดี 

  เรียนท างานเอกชนไม่จนยาก 

  เรียนใหม้ากงานสนุกก็สุขศรี 

  เป็นเจา้นายหรือพอ่คา้ประชาชี 

  ขอหนา้ท่ีสมหวงัดงัเจตนา 

  “บ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข”   คือค าขวญั 

  ท่ีส าคญัส่อจิตคิดอาสา 

  เรียนรัฐศาสตร์  ดว้ยความคิดและวญิญาณ 

  เพื่อพฒันาชาติและคนเป็นผลเอยฯ 

 

       *ท่ีมา จากหนงัสือรุ่นสิงห์ส่ีสิบเอด็ 
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 ค าถามที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ก าลังจะตัดสินใจในการศึกษาต่อทุกคนก็คงจะเป็น

ค าถามที่ว่า  เรียนจบแล้วจะไปท างานอะไรได้บ้าง? 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนตน้วา่  วชิาการทางดา้นรัฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพโดยตรง  แต่ทกัษะและความสามารถใน

การคิดและวเิคราะห์นั้น  เป็นส่ิงท่ีจะช่วยในการท างานหลายประเภท  เราอาจจะพิจารณาดูจากประสบการณ์ของบณัฑิตท่ีจบ

ไปจากคณะรัฐศาสตร์   

 ทัว่ทุกอ าเภอ  จงัหวดัในประเทศไทย  บณัฑิตรัฐศาสตร์ไดก้ระจายอยูต่ามหน่วยงานราชการต่างๆ  ไดมี้ส่วนใน

การพฒันาประเทศชาติ  สร้างประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งกวา้งขวาง  ทั้งในงานดา้นปกครอง การพฒันาทั้งในภาครัฐบาลและ

องคก์ารพฒันาเอกชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  ตลอดจนการป้องกนัประเทศ 

 ทัว่ทุกมุมโลก  บณัฑิตรัฐศาสตร์ท าหนา้ท่ีอยูใ่นคณะผูแ้ทนรัฐบาลไทยในต่างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  

มีส่วนในการสร้างความร่วมมือแกไ้ขความขดัแยง้  ร่วมจรรโลงสันติภาพของประชาคมโลก  และบัณฑิตรัฐศาสตร์อีก

จ านวนมาก  ท่ีมีบทบาทอยูใ่นภาคธุรกิจการคา้  การลงทุนต่างประเทศ 

 ในหน่วยงานทุกระดบั  ทั้งภาครัฐและเอกชน  บณัฑิตรัฐศาสตร์ใชค้วามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์  วางแผน

จดัระบบงาน  ศึกษาปัญหา  ก าหนดนโยบาย  จดัการบริหารองคก์าร  บริหารบุคคล  บริหารแรงงาน  บริหารการคลงัและ

งบประมาณ 

 ในแวดวงส่ือสารมวลชน  บณัฑิตรัฐศาสตร์จ านวนไม่น้อย  ได้มีบทบาทในฐานะนักวิชาชีพ  ส่ือมวลชน  ท า

หนา้ท่ีติดตามน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  ต่อสาธารณชน 

 ในระดบัการตดัสินใจทางการเมืองทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  บณัฑิตรัฐศาสตร์ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของ

เขา  ในการพฒันาประชาธิปไตย  อ านวยผลประโยชน์แก่ประชาชนในบทบาทของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกสภา

และผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ิน  ตลอดจนผูน้ าพรรคการเมืองและองคก์รทางการเมืองต่าง ๆ 
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เร่ืองนีอ้ย่าชะล่าใจ ต้องอ่าน 

อาจไม่จบอย่างใจหวงัได้ ! ! ! 

 ก่อนจดทะเบียนรายวชิาภาคใด ๆ นักศึกษาควรปฏิบัต ิดงันี ้

1. ศึกษาระเบียบขอ้บงัคบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในคู่มือการศึกษาชั้นปริญญาตรี  ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียด 
หลกัสูตร รายวชิา ขอ้ก าหนดต่าง ๆ  

2. ศึกษาปฏิทินการศึกษาจากเอกสารประกอบการจดทะเบียนรายวิชา ซ่ึงจะระบุวนั–เวลาบรรยาย วนัสอบไล่ 
ตลอดปีการศึกษา เพ่ือช่วยไม่ใหจ้ดทะเบียนซ ้ าซอ้น และตอ้งติดตามประกาศท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงตารางบรรยาย วนัสอบ
ไล่ ตามคณะต่าง ๆ และภายในคณะรัฐศาสตร์  

3. ศึกษาเง่ือนไขการจดทะเบียนรายวชิา โดยเฉพาะวชิาท่ีมีวชิาบงัคบัก่อน (Pre-requisite)  ส าหรับคณะรัฐศาสตร์ 
หลกัสูตร พ.ศ. 2556  เป็นหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ ท่ีมีเง่ือนไข Pre-requisite แทบทุกวิชาของทุกสาขาเช่นเดียวกบัหลกัสูตร 
พ.ศ.2552   ดงันั้น นกัศึกษาจะตอ้งระวงัการจดทะเบียนเรียนให้ถูกตอ้ง  มิฉะนั้น หากศึกษาโดยไม่ผ่าน Pre-requisite วิชาท่ี
ศึกษาไปจะเป็นโมฆะทนัที และจะท าใหเ้สียเวลา เสียค่าใชจ่้าย 

4. นกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ท่ีประสงคจ์ะศึกษาวิชาใดนอกคณะฯ เช่น เศรษฐศาสตร์  วิชาภาษาองักฤษ   เป็นวิชา
โท อาจมีบางวชิาท่ีเป็นวิชาบงัคบัซ ้ าซอ้น หรือมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม กบัวิชาบงัคบันอกคณะของหลกัสูตรคณะรัฐศาสตร์  ขอให้
ปฏิบติั ดงัน้ี 

4.1 กรณีท่ีมีวชิาบงัคบัของสาขาวชิาโทซ ้ าซอ้นกบัวชิาบงัคบันอกคณะขอใหน้กัศึกษาจดทะเบียนเรียน
วชิาระดบั 200 ข้ึนไป แทนวชิาท่ีซ ้ าซอ้นใหค้รบหน่วยกิต ตามขอ้บงัคบั  

4.2 กรณีประสงคจ์ะศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวชิาโท ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิา ศ.213 และ 
ศ.214 แทน ศ.210 (ทั้ง 2 วชิารวมกนัเทียบเท่ากบั ศ.210 ) และจดทะเบียนเรียนวชิาระดบั 200 ข้ึน
ไป เพ่ิมเพ่ือใหค้รบหน่วยกิต (กรณีน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิามากกวา่ท่ีก าหนดในหลกัสูตร 

4.3 นกัศึกษาสาขาการระหวา่งประเทศ ท่ีประสงคจ์ะศึกษาวชิาภาษาต่างประเทศท่ี 2 เป็นวชิาโท 
นกัศึกษาอาจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศท่ีนกัศึกษาเลือกเป็นวชิาโท ระดบั 200 ข้ึนไป เพ่ิมอีก 2 
วชิา หรือ เลือกเรียนวชิาภาษาต่างประเทศท่ี 2 ภาษาอ่ืนท่ีมิใช่วชิาโทท่ีเป็นรหสั 171 และ 172 หรือ 
เลือกเรียนวชิาเลือกในสาขาการระหวา่งประเทศ จ านวน 2 วชิา แทนวชิาภาษาต่างประเทศท่ี 2 ท่ี
ก าหนดเป็นวชิาเลือกในสาขาการระหวา่งประเทศแทนได ้

4.4 กรณีของนกัศึกษาสาขาการระหวา่งประเทศ จะตอ้งศึกษาภาษาต่างประเทศท่ี 2  สองวชิา  นกัศึกษา
จะตอ้งจดทะเบียนศึกษาภาษาต่างประเทศท่ี 2 ในภาษาเดียวกนั 2 วิชาต่อเน่ืองกนั เช่น JP171 และ 
JP172 เป็นตน้   

4.5 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในภาคแรกท่ีเขา้ศึกษา หากไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00 จะไดรั้บการเตือนพเิศษ 
(Warning) และเม่ือส้ินภาคสอง หากไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 1.50 นกัศึกษาจะถูกถอนช่ือ 
(Dismissed) ออกจากทะเบียนนกัศึกษา 
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4.6 ส าหรับชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป นกัศึกษาจะตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
มิฉะนั้นจะไดรั้บการเตือนพิเศษ(Warning 1 หรือ 2) เม่ือไดรั้บการเตือน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกนั
และยงัไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ 2.00 ในภาคถดัไป นกัศึกษาจะอยูใ่นภาวะรอพินิจ 
(Probation) และหากไม่สามารถแกไ้ขใหค้ะแนนเฉล่ียสะสมถึง 2.00 ในภาคนั้นได ้นกัศึกษาจะถูก
ถอนช่ือ (Dismissed) จากทะเบียนนกัศึกษา  แต่ทั้งน้ีอยา่มวัรอใหถึ้งขั้นดงักล่าว เม่ือเกิดปัญหา
ขั้นตน้ ๆ ควรมาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะแนว หรือเขา้พบเจา้หนา้ท่ีก่อนสายเกินแก ้  
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ประกาศหลกัเกณฑก์ารยา้ยคณะ 
 

1. เน่ืองจากการสอนระบบ Admission มีความแตกต่างจากระบบ Entrance  ท าให้ไม่สามารถใชข้อ้บงัคบั มธ. 
พ.ศ. 2540 ขอ้ 19 ยอ่หนา้แรกได ้ ดงันั้น  เพ่ือให้นกัศึกษามีโอกาสยา้ยเขา้คณะรัฐศาสตร์ตามความตอ้งการ  คณะกรรมการ
ปริญญาตรีจึงไดมี้มติใหใ้ชข้อ้สอบรับตรงและวธีิการศึกษาตามเง่ือนไขของการสอบรับตรงส าหรับนกัศึกษารหัส 49 เป็นตน้
ไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั  คือ  สอบวิชาความรู้ทัว่ไปและวิชาเรียงความ  ให้มีคะแนนอยูใ่น
อนัดบัสุดทา้ยหรือเท่ากบัอนัดบัสุดทา้ยของนกัเรียนท่ีสอบโครงการรับตรง  โดยผูท่ี้ประสงคจ์ะยา้ยคณะจะตอ้งสมคัรเพ่ือขอ
สอบยา้ยคณะท่ีงานบริการการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ท่ีศูนยรั์งสิต  ของทุกปี  ทั้งน้ีคณะรัฐศาสตร์จะประกาศรับสมคัรทาง 
website ของคณะ) 

2. ตอ้งสอบไล่ไดว้ิชาบงัคบัของคณะรัฐศาสตร์ 3 วิชา ให้ไดไ้ม่ต ่ากวา่ B(บี) ในกรณีท่ีสอบวิชาหน่ึงวิชาใดไดต้ ่า
กวา่ระดบั B(บี) ใหล้งทะเบียนเรียนใหม่เพ่ือสอบให้ไดร้ะดบั B(บี) ได ้1 คร้ัง  ต่อวิชา   แต่การคิดเกรดเฉล่ียรวมจะคิดเกรดท่ี
ไดค้ร้ังแรก  วชิาบงัคบัมีดงัต่อไปน้ี  
  ร. 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์ 

  ร.241 ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ 

  ร.271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

  - เร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นตน้ไป  

3.  ในส่วนของนกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ท่ีสอบเขา้โดยระบบ admission ประสงคจ์ะยา้ยสาขา จะตอ้งตรวจสอบผล

คะแนนท่ีใชย้ื่นในระบบ  admission  ปีเดียวกนั ตอ้งมีคะแนนสูงกว่าคนสุดทา้ยของสาขาท่ีจะยา้ยเขา้ศึกษา และศึกษาวิชา

บงัคบัในสาขาท่ีประสงคจ์ะยา้ยเขา้ศึกษา จ านวน 3 วิชา ให้ไดค้ะแนนระดบั   B  ก่อน และมีคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 2.00  จึง

สามารถท าเร่ืองยา้ยสาขาได ้

4.      การยืน่ความจ านงพร้อมใบรายงานผลการศึกษา  

 สถานท่ี : 1. สอบถามรายละเอียดและยืน่ความจ านง  ท่ีส านกังานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  

  2. เม่ือปฏิบติัครบและถูกตอ้งตามเง่ือนไขแลว้ ให้นกัศึกษายืน่เร่ืองผา่นคณะท่ีตนสงักดั       

                                                    มายงัคณะรัฐศาสตร์  ศูนยรั์งสิต 

 เวลา :  วนัท าการ จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.  
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  การเทียบโอนหน่วยกติของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

กรณกีารเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบั พ.ศ. 2540 ขอ้ 15.1.1 เร่ืองการเทียบโอนหน่วยกิต

ก าหนดให้ "หน่วยกิตท่ีเทียบโอนรวมแลว้ตอ้งไม่เกินก่ึงหน่ึงของหลกัสูตร และใหค้ณะกรรมการประจ าคณะมี

อ านาจในการพิจารณาหลกัเกณฑ์...." ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการขอเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยั คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์จึงไดพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต 

ดงัน้ี 

1. เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัฯ พ.ศ. 2540 ขอ้ 15.1.1  
2. เทียบโอนหน่วยกิตรวมไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต  
3. เทียบโอนใหเ้ฉพาะวชิาระดบั 100 และระดบั 200  
4. วชิาท่ีขอเทียบโอนจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ C หรือได ้P หรือได ้S  
5. ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  
6. การบนัทึกผลการศึกษาใหบ้นัทึกเป็นคะแนน ACC ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั ฯ พ.ศ. 2540  

ขอ้ 15.3  
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 การเทียบโอนหน่วยกติของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

กรณนัีกศึกษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

ไปศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอืน่เพือ่น ามาขอเทียบโอน 

ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ฉบบั พ.ศ. 2540 ขอ้ 15.1.2 เร่ืองการเทียบโอนหน่วยกิต

ก าหนดให้ "หน่วยกิตท่ีเทียบโอนรวมแลว้ตอ้งไม่เกินก่ึงหน่ึงของหลกัสูตร และใหค้ณะกรรมการประจ าคณะมี

อ านาจในการพิจารณาหลกัเกณฑ์....." ดงันั้นเพื่อใหก้ารด าเนินการขอเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์จึงไดพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต 

ดงัน้ี 

1. เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ พ.ศ. 2540 ขอ้ 15.1.2  
2. เทียบโอนหน่วยกิตรวมไดไ้ม่เกิน 30 หน่วยกิต  
3. เทียบโอนใหเ้ฉพาะวชิาระดบั 100,200,300 และระดบั 400  
4. วชิาท่ีขอเทียบโอนจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ C หรือได ้P หรือได ้S  
5. ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  
6. การบนัทึกผลการศึกษาใหบ้นัทึกเป็นคะแนน ACC ในรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัให้เทียบโอน  
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            ตารางเทยีบรายวชิาในหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ   ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2552 กบั ฉบับ พ.ศ. 2556     
  สาขาการเมอืงการปกครอง 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   210 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้ ร.   210 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้ 
PO.210 Introduction  to Political Philosophy PO.210 Introduction  to Political Philosophy 
ร.   211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์ ร.   211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์ 
PO.211 Introduction to Political PO.211 Introduction to Political 
ร.   212 ประวติัความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน้ ร.   212 ประวติัความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน้ 
PO.212 Introduction to History of  Political Thoughts PO.212 Introduction to History of  Political Thoughts 
ร.   221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน ์และการเลือกตั้ง ร.   221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน ์และการเลือกตั้ง 
PO.221 Political Parties, Interest Groups and Elections PO.221 Political Parties, Interest Groups and Elections 
ร.   222 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน ร.   222 การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน 
PO.222 Local Government and Politics PO.222 Local Government and Politics 
ร.   223 การเปล่ียนแปลงและการพฒันา การเมืองของประเทศ

ก าลงัพฒันา 
ร.   223 การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการเมืองของประเทศ

ก าลงัพฒันา 
PO.223 Political Change and Development of  Developing 

Countries 
PO.223 Political Change and Development of  Developing 

Countries 
ร.   224 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของการเมืองการ

ปกครองของไทย 
ร.   224 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของการเมืองการ

ปกครองของไทย 
PO.224 Economic and Social Ecology of Thai Government and 

Politics 
PO.224 Economic and Social Ecology of Thai Government and 

Politics 
ร.   300 วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์ ร.   300 วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์ 
PO.300 Social Science Methodology PO.300 Social Science Methodology 
ร.   304 จิตวทิยาการเมือง ร.   304 จิตวทิยาการเมือง 
PO.304 Political Psychology PO.304 Political Psychology 
ร.   307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม ร.   307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม 
PO.307 Feminist Political Theory PO.307 Feminist Political Theory 
ร.   309 ธุรกิจกบัการเมือง ร.   309 ธุรกิจกบัการเมือง 
PO.309 Business and Politics PO.309 Business and Politics 
ร.   311 การเมืองภาคประชาชน ร.   311 การเมืองภาคประชาชน 
PO.311 Politics of The People’s Movements PO.311 Politics of The People’s Movements 
ร.   312 การเมืองกบักฎหมายมหาชน ร.   312 การเมืองกบักฎหมายมหาชน 
PO.312 Politics and Public Law PO.312 Politics and Public Law 
ร.   314 ประวติัความคิดทางการเมืองไทย ร.   314 ประวติัความคิดทางการเมืองไทย 
PO.314 History to Thai Political Thoughts PO.314 History to Thai Political Thoughts 
ร.   315   ปรัชญาสงครามและสนัติภาพ ร.   315   ปรัชญาสงครามและสนัติภาพ 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
PO.315 Philosophy of wars and Peace PO.315 Philosophy of wars and Peace 
ร.   319   ทฤษฎีการเมืองวา่ดว้ยเสรีประชาธิปไตย ร.   319   ทฤษฎีการเมืองวา่ดว้ยเสรีประชาธิปไตย 
PO.319 Liberal Democratic Theories PO.319 Liberal Democratic Theories 
ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
PO.320 Comparative Government and Politics PO.320 Comparative Government and Politics 
ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย 
PO.321 Thai Government and Politics PO.321 Thai Government and Politics 
ร.   322   สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ ร.   322   สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ 
PO.322 Political Institutions and Constitutions PO.322 Political Institutions and Constitutions 
ร.   323   การพฒันาระบบเศรษฐกิจและการเมือง ร.   323   การพฒันาระบบเศรษฐกิจและการเมือง 
PO.323 Political Economy of Development PO.323 Political Economy of Development 
ร.   326 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง ร.   326 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
PO.326 Politics and Government of  The Middle East PO.326 Politics and Government of  The Middle East 
ร.   327   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้ ร.   327   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้
PO.327 Politics and Government of South Asian Countries PO.327 Politics and Government of South Asian Countries 
ร.   329   ชนชั้นน า โครงสร้างอ านาจ ผูน้ า และอ านาจทางการ

เมือง 
ร.   329   ชนชั้นน า โครงสร้างอ านาจ ผูน้ า และอ านาจทางการ

เมือง 
PO.329 Elite, Power Structure, Political Leadership and Power PO.329 Elite, Power Structure, Political Leadership and Power 
ร.   330   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   330   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.330 Politics and Government of Southeast Asia PO.330 Politics and Government of Southeast Asia 
ร.   333   การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ร.   333   การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
PO.333 Politics and Government of the People’s Republic of 

China 
PO.333 Politics and Government of the People’s Republic of 

China 
ร.   334   การเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น ร.   334   การเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น 
PO.334 Politics and Government of Japan PO.334 Politics and Government of Japan 
ร.   336   การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา ร.   336   การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา 
PO.336 Politics and Government of the United States of 

America 
PO.336 Politics and Government of the United States of 

America 
ร.   337   การเมืองการปกครองของยโุรป ร.   337   การเมืองการปกครองของยโุรป 
PO.337 Politics and Government of Europe PO.337 Politics and Government of Europe 
ร.   403   สมัมนา:ภาษากบัการเมือง ร.   403   สมัมนา:ภาษากบัการเมือง 
PO.403 Seminar : Language and Politics PO.403 Seminar : Language and Politics 
ร.   404   สมัมนา:ศาสนากบัการเมือง ร.   404   สมัมนา:ศาสนากบัการเมือง 
PO.404 Seminar : Religion and Politics PO.404 Seminar : Religion and Politics 



 

18 

 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   405   สมัมนา:การเมืองและนวนิยาย ร.   405   สมัมนา:การเมืองและนวนิยาย 
PO.405 Seminar : Politics and Novels PO.405 Seminar : Politics and Novels 
ร.   406   สมัมนา:สตรีกบัการเมือง ร.   406   สมัมนา:สตรีกบัการเมือง 
PO.406 Seminar : Women and Politics PO.406 Seminar : Women and Politics 
ร.   412   ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมือง ร.   412   ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมือง 
PO.412 Theories on Society and Politics PO.412 Theories on Society and Politics 
ร.   414   สมัมนา:แนวความคิดทางการเมืองไทย ร.   414   สมัมนา:แนวความคิดทางการเมืองไทย 
PO.414 Seminar on Thai Political Thoughts PO.414 Seminar on Thai Political Thoughts 
ร.   415   สมัมนา:ความรุนแรงและสนัติวธีิในทางการเมือง ร.   415   สมัมนา:ความรุนแรงและสนัติวธีิในทางการเมือง 
PO.415 Seminar : Violence and Nonviolence in Politics PO.415 Seminar : Violence and Nonviolence in Politics 
ร.   416   สมัมนา:ปรัชญาการเมืองกรีก ร.   416   สมัมนา:ปรัชญาการเมืองกรีก 
PO.416 Seminar : Greek Political Philosophy PO.416 Seminar : Greek Political Philosophy 
ร.   418   สมัมนา:ปรัชญาการเมืองสมยักลางและฟ้ืนฟศิูลป

วทิยาการ 
ร.   418   สมัมนา:ปรัชญาการเมืองสมยักลางและฟ้ืนฟศิูลป

วทิยาการ 
PO.418 Seminar : Medieval and Renaissance Political 

Philosophy 
PO.418 Seminar : Medieval and Renaissance Political 

Philosophy 
ร.   419   สมัมนา:ความคิดทางการเมืองแบบยโูธเปีย ร.   419   สมัมนา:ความคิดทางการเมืองแบบยโูธเปีย 
PO.419 Seminar : Utopian Political Thoughts PO.419 Seminar : Utopian Political Thoughts 
ร.   423 สมัมนาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมืองในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   423 สมัมนาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมืองในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.423 Seminar on Problems of Social and Political Changes in 

Southeast Asia 
PO.423 Seminar on Problems of Social and Political Changes in 

Southeast Asia 
ร.   424   สมัมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย ร.   424   สมัมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 
PO.424 Seminar on Problems of Politics and Government of 

Thailand 
PO.424 Seminar on Problems of Politics and Government of 

Thailand 
ร.   425   กฎหมายปกครอง ร.   420   กฎหมายปกครอง 
PO.425 Administrative Law PO.420 Administrative Law 
ร.   426 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ 
ร.   426 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ 
PO.426 Concepts and Theories on Comparative Politics PO.426 Concepts and Theories on Comparative Politics 
ร.   427 ชนชาติ วฒันธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   427   ชนชาติ วฒันธรรม และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.427 Seminar on  Ethnicity and Political Problems in 

Southeast Asia 
PO.427 Seminar on  Ethnicity and Political Problems in 

Southeast Asia 
ร.   428   สมัมนาทหารและการเมือง ร.   428   สมัมนาทหารและการเมือง 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
PO.428 Seminar on Military and Politics PO.428 Seminar on Military and Politics 
ร.   429   สมัมนาเร่ืองผูน้ าทางการเมือง ร.   429   สมัมนาเร่ืองผูน้ าทางการเมือง 
PO.429 Seminar on Political Leadership PO.429 Seminar on Political Leadership 
ร.   435 สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวปีใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   435 สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวปีใน 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.435 Seminar on  Mainland States and Society  of Southeast 

Asia 
PO.435 Seminar on  Mainland States and Society  of Southeast 

Asia 
ร.   436 สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝ่ัง

ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   436 สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝ่ัง

ทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.436 Seminar on Maritime States and Societies of Southeast Asia PO.436 Seminar on Maritime States and Societies of Southeast Asia 

ร.   515 สมัมนาความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวเิคราะห์ทางปรัชญา
และการเมือง 

ร.   515 สมัมนาความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวเิคราะห์ทางปรัชญา
และการเมือง 

PO.515 Seminar on  Philosophical Approach and Analysis of 
Politics 

PO.515 Seminar on  Philosophical Approach and Analysis of 
Politics 

ร.   516 สมัมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบนั ร.   516 สมัมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบนั 
PO.516 Seminar on Problems of Contemporary Political Theory PO.516 Seminar on Problems of Contemporary Political Theory 
ร.   517 สมัมนา:ลทัธิมาร์กซ์ ร.   517 สมัมนา:ลทัธิมาร์กซ์ 
PO.517 Seminar on Marxism PO.517 Seminar on Marxism 
ร.   518  การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญา

การเมือง 
ร.   518  การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญา

การเมือง 
PO.518 Readings in Theory and Philosophy of Politics PO.518 Readings in Theory and Philosophy of Politics 
ร.   519 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัทฤษฎี

และปรัชญาการเมือง 
ร.   519 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัทฤษฎี

และปรัชญาการเมือง 
PO.519 Directed Individual Research in Theory and Philosophy 

of Politics 
PO.519 Directed Individual Research in Theory and Philosophy 

of Politics 
ร.   523 การฝึกงานทางการเมืองการปกครอง ร.   523 การฝึกงานทางการเมืองการปกครอง 
PO.523 Field Work in Government and Politics PO.523 Field Work in Government and Politics 
ร.   537 การศึกษาวจิยัภาคสนามทางรัฐศาสตร์ ร.   537 การศึกษาวจิยัภาคสนามทางรัฐศาสตร์ 
PO.537 Field Research in Political Science PO.537 Field Research in Political Science 
ร.   538 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง ร.   538 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง 
PO.538 Readings in Politics and Government PO.538 Readings in Politics and Government 
ร.   539 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบั

การเมืองและการปกครอง 
ร.   539 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบั

การเมืองและการปกครอง 
PO.539 Directed Individual Research in Politics and Government  PO.539 Directed Individual Research in Politics and Government 
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      สาขาบริหารรัฐกจิ 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   241 ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ ร.   241 ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ 
PO.241 Introduction to Public Administration PO.241 Introduction to Public Administration 
ร.   242 ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ ร.   242 ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ 
PO.242 Organization Theories and Management PO.242 Organization Theories and Management 
ร.   250 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ ร.   250 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ 
PO.250 Strategic Planning in Public Sector PO.250 Strategic Planning in Public Sector 
ร.   251 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ ร.   251 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 
PO.251 Public Human Resource Management PO.251 Public Human Resource Management 
ร.   342 เทคนิคการบริหารและการจดัการ ร.   342 เทคนิิคการบริหารและการจดัการ 
PO.342 Administrative Techniques and Management PO.348 Administrative Techniques and Management 
ร.   343 พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร ร.   343 พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร 
PO.343 Organization Culture and Behavior PO.343 Organization Culture and Behavior 
ร.   345 องคก์ารและการจดัการสาธารณะไทย ร.   345 องคก์ารและการจดัการสาธารณะไทย 
PO.345 Thai Public Organization and Management PO.345 Thai Public Organization and Management 
ร.   346 การบริหารโครงการ ร.   346 การบริหารโครงการ 
PO.346 Project Management PO.346 Project Management 
ร.   347 การประเมินผลโครงการ ร.   347 การประเมินผลโครงการ 
PO.347 Project Evaluation PO.347 Project Evaluation 
ร.   349 การจดัการเครือข่ายภาคสงัคมในภาคสาธารณะ ร.   349 การจดัการเครือข่ายในภาคสาธารณะ 
PO.349 
ร.  350 
PO.350 

Network Management in Public Sector 
การบริหารรัฐกิจไทย 
Introduction to Thai Public Administration 

PO.349 
ร.  350 
PO.350 

Network Management in Public Sector 
การบริหารรัฐกิจไทย 
Introduction to Thai Public Administration 

ร.   353 การบริหารแรงงาน ร.   353 การบริหารแรงาน 
PO.353 Labour Administration PO.353 Labour Administration 
ร.   354 การบริหารเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ ร.   354 การบริหารเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ 
PO.354 Strategic Management in Public Sector PO.354 Strategic Management in Public Sector 
ร.   357 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ร.   357 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
PO.357 Human Resource Development PO.357 Human Resource Development 
ร.   358 การบริหารการพฒันาในบริบทโลก ร.   358 การบริหารการพฒันาในบริบทโลก 
PO.358 Development Administration in Global Context PO.358 Development Administration in Global Context 
ร.   359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ ร.   359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 
PO.359 Comparative Public Administration PO.359 Comparative Public Administration 
ร.   360 การบริหารการคลงัและงบประมาณ ร.   360 การบริหารการคลงัและงบประมาณ 
PO.360 Public Budgeting and Fiscal Administration PO.360 Public Budgeting and Fiscal Administration 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   361 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ ร.   361 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
PO.361 Introduction to Public Policy PO.361 Introduction to Public Policy 
ร.   363 การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน ร.   363 การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน 
PO.363 Local Financial Administration PO.363 Local Financial Administration 
ร.   366 นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ร.   366 นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
PO.366 Environmental  Policy  and  Management PO.366 Environmental  Policy  and  Management 
ร.   367 เทคนิคและการวเิคราะห์นโยบาย ร.   367 เทคนิคและการวเิคราะห์นโยบาย 
PO.367 Public Policy Analysis and Techniques PO.367 Public Policy Analysis and Techniques 
ร.   368 นโยบายและการจดัการเมือง ร.   368 นโยบายและการจดัการเมือง 
PO.368 
ร.  369 
PO.369 

Urban Policy and Management 
การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
Local Government Managrment 

PO.368 
ร.  369 
PO.369 

Urban Policy and Management 
การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
Local Government Managrment 

ร.   443 สมัมนาการบริหารรัฐกิจ ร.   443 สมัมนาการบริหารรัฐกิจ 
PO.443 Seminar in Public Administration PO.443 Seminar in Public Administration 
ร.   449 การบริหารสถานการณ์ภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน 

Disaster and Emergency Management 
ร.   449 การจดัการภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน 

PO.449 PO.449 Disaster and Emergency Management 
ร.   453 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ ร.   453 สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ 
PO.453 Seminar on Strategic Human Resource Management PO.453 Seminar on  Strategic Human Resource Management 
ร.   455 สมัมนานโยบายสาธารณะ ร.   455 สมัมนาประเดน็นโยบายสาธารณะ 
PO.455 Seminar on Public Policy PO.455 Seminar on Contemporary Issues in Public Policy 
ร.   463 สมัมนาการบริหารการคลงัสาธารณะ ร.   463 สมัมนาการบริหารการคลงัสาธารณะ 
PO.463 Seminar on Public Finance PO.463 Seminar on Public Finance 
ร.   467 สมัมนาการบริหารรัฐวสิาหกิจ ร.   467 สมัมนาการบริหารรัฐวสิาหกิจ 
PO.467 Seminar on Management of Public Enterprices PO.467 Seminar on Management of Public Enterprices 
ร.   567 การฝึกงานทางบริหารรัฐกิจ ร.   567 การฝึกงานทางบริหารรัฐกิจ 
PO.567 Field Work in Public Administration PO.567 Field Work in Public Administration 
ร.   568 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ ร.   568 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ 
PO.568 Reading in Public Administration PO.568 Reading in Public Administration 
ร.   569 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการ

บริหารรัฐกิจ 
ร.   569 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการ

บริหารรัฐกิจ 
PO.569 Directed Individual Research in Public Administration PO.569 Directed Individual Research in Public Administration 
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สาขาการระหว่างประเทศ 
หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ                            ร.   271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ                            
PO.271 Introduction to International Relations PO.271 Introduction to International Relations 
ร.   272 ประวติัศาสตร์การทูต ร.   272 ประวติัศาสตร์การทูต 
PO.272 Diplomatic History PO.272 Diplomatic History 
ร.   280 การเมืองระหวา่งประเทศ : ทฤษฎีและกรณีศึกษา ร.   280 การเมืองระหวา่งประเทศ : ทฤษฎีและกรณีศึกษา 
PO.280 International Politics : Theories and Case Studies PO.280 International Politics: Theories and Case Studies  
ร.   290 องคก์ารระหวา่งประเทศ ร.   290 องคก์ารระหวา่งประเทศ 
PO.290 International Organizations PO.290 International Organizations 
ร.   291 กฎหมายระหวา่งประเทศ ร.   291 กฎหมายระหวา่งประเทศ 
PO.291 International Law PO.291 International Law 
ร.   370 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย ร.   370 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 
PO.370 Thai Foreign Affairs PO.370 Thai Foreign Affairs 
ร.   371 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ร.   371 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.371 Southeast Asian Affairs PO.371 Southeast Asian Affairs 
ร.   373 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวนัออก 
ร.   373 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียตะวนัออก 
PO.373 Foreign Relations and Policies in East Asia PO.373 Foreign Relations and Policies in East Asia 
ร.   375 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

ลาตินอเมริกา 
ร.   375 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

ลาตินอเมริกา 
PO.375 Latin American Affairs PO.375 Latin American Affairs 
ร.   376 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

ในตะวนัออกกลาง 
ร.   376 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

ในตะวนัออกกลาง 
PO.376 
ร.   377 
PO 377 

Middle East Affairs 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม 
International Relations and Environment 

PO.376 
ร.   377 
PO 377 

Middle East Affairs 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม
International Relations and Environment 

ร.   379 ขนบธรรมเนียมและความสมัพนัธ์ทางการทูตและการ
กงสุล 

ร.   379 ขนบธรรมเนียมและความสมัพนัธ์ทางการทูตและการ
กงสุล 

PO.379 Protocol, Diplomatic and Consular Relations PO.379 Protocol, Diplomatic and Consular Relations 
ร.   380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ ร.   380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ 
PO.380 Economics and International Politics PO.380 Economics and International Politics 
ร.   381 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศ

มหาอ านาจ 
ร.   381 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศ

มหาอ านาจ 
PO.381 Foreign Policy of Major Powers PO.381 Foreign Policy of Major Powers 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
ร.   383 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
ร.   383 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
PO.383 Foreign Policy of the People’s Republic of China PO.383 Foreign Policy of the People’s Republic of China 
ร.   384 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น ร.   384 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น 
PO.384 Foreign Policy of Japan PO.384 Foreign Policy of Japan 
ร.   385 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศ 

ในเครือจกัรภพรัฐอิสระ 
ร.   385 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศ 

รัสเซีย  
PO.385 Foreign Policy of the Commonwealth of Independent 

States 
PO.385 Foreign Policy of  Russia 

ร.   386 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ร.   386 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  
PO.386 Foreign Policy of the United States of America PO.386 Foreign Policy of the United States of America 
ร.   387 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยโุรป ร.   387 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยโุรป 
PO.387 European Affairs PO.387 European Affairs 
ร.   389 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียใต ้
ร.   389 ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ

เอเชียใต ้
PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries 
ร.   393 การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและการก าหนด

นโยบายต่างประเทศ 
ร.   393 การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและการก าหนด

นโยบายต่างประเทศ 
PO.393 Analysis of Foreign Policy and Foreign Policy Making PO.393 Analysis of Foreign Policy and Foreign Policy Making 
ร.   394 ยทุธศาสตร์ศึกษาและความมัน่คงระหวา่งประเทศ ร.   394 ยทุธศาสตร์ศึกษาและความมัน่คงระหวา่งประเทศ 
PO.394 Strategic Studies and International Security PO.394 Strategic Studies and International Security  
ร.   396 การทูตและการเจรจาระหวา่งประเทศ ร.   396 การทูตและการเจรจาระหวา่งประเทศ 
PO.396 Diplomacy and International Negotiation PO.396 Diplomacy and International Negotiation 
ร.   397 การเมืองขององคก์รและการพฒันาระหวา่งประเทศ 

The Politics of International Aid and International 
Development 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

ร.   397 การเมืองขององคก์รและการพฒันาระหวา่งประเทศ 
PO.397 
 
ร. 425 
PO.425 

PO.397 
 
ร.  420 
PO.420 

The Politics of International Aid and International 
Development 
กฎหมายปกครอง 
Administrative Law 

ร.   473 สมัมนาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ร.   473 สมัมนาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

PO.473 Seminar of Economic, Social and Political Relations of 
Southeast Asia 

PO.473 Seminar of Economic, Social and Political Relations of 
Southeast Asia 

ร.   474 สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือน
บา้น 

ร.   474 สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือน
บา้น 

PO.474 Seminar : Thai Foreign Policies Towards Neighbouring PO.474 Seminar : Thai Foreign Policies Towards Neighbouring 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
Countries Countries 

ร.   475 สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศ
มหาอ านาจ 

ร.   475 สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศ
มหาอ านาจ 

PO.475 
 
ร.  476 
PO476 

Seminar : Thai Foreign Policies Towards the Major 
Powers 
ทฤษฎีวพิากษใ์นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
Critical Theories international Relations 

PO.475 
 
ร.  476 
PO476 

Seminar : Thai Foreign Policies Towards the Major 
Powers 
ทฤษฎีวพิากษใ์นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
Critical Theories international Relations 

ร.   480 ทฤษฎีการเมืองระหวา่งประเทศระดบัสูงและเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

ร.   480 ทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระดบัสูงและ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

PO.480 Advanced Theories in International Politics and Current 
Affairs 

PO.480 Advanced Theories in International Relations and 
Current Affairs 

ร.   488 สมัมนาปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศและการ
แกไ้ข 

ร.   488 สมัมนาปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศและการ
แกไ้ข 

PO.488 Seminar : Problems on International Conflicts and 
Resolutions 

PO.488 Seminar : Problems on International Conflicts and 
Resolutions 

ร.   489 สมัมนาเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ ร.   489 สมัมนาเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ 
PO.489 Seminar on Current Problems of International Affairs PO.489 Seminar on Current Problems of International Affairs 
ร.   495 สมัมนา:ความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้
ร.   495 สมัมนา:อาเซียนกบัความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้
PO.495 Seminar : Regionalism in Southeast Asia PO.495 Seminar : ASEAN Regional Integration 
ร.   496 สมัมนา : ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ร.   496 สมัมนา : ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.496 Seminar : the Major Powers and Southeast Asia PO.496 Seminar : the Major Powers and Southeast Asia 
ร.   497 สมัมนา:การรวมกลุ่มทางภูมิภาคของยโุรป ร.   497 สมัมนา:การรวมกลุ่มทางภูมิภาคของยโุรป 
PO.497 Seminar : European Integration PO.497 Seminar : European Integration 
ร.   498 สมัมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ร.   498 สมัมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
PO.498 Seminar of Special Topics on  Southeast Asia PO.498 Seminar of Special Topics on  Southeast Asia 
ร.   576 การฝึกงานทางการระหวา่งประเทศ ร.   576 การฝึกงานทางการระหวา่งประเทศ 
PO.576 Internship and Training in International Affairs PO.576 Internship and Training in International Affairs 
ร.   577 การศึกษาวจิยัภาคสนามทางการระหวา่งประเทศ ร.   577 การศึกษาวจิยัภาคสนามทางการระหวา่งประเทศ 
PO.577 Field Research in International Affairs PO.577 Field Research in International Affairs 
ร.   578 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ ร.   578 การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ 
PO.578 Readings in International Affairs PO.578 Readings in International Affairs 
ร.   579 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการ

ระหวา่งประเทศ  
ร.   579 การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการ

ระหวา่งประเทศ  
PO.579 Directed Individual Research in International Affairs PO.579 Directed Individual Research in International Affairs 
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 คดิไม่ออก…ถามใครดี? 
 การเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี  นอกเหนือจากท่ีนกัศึกษาจะตอ้งสนใจศึกษาจากต าราในห้องสมุด จาก

อาจารยใ์นห้องเรียนแลว้ ยงัมีปัญหาอ่ืนๆ อีกท่ีไม่สามารถสอบถามไดจ้ากห้องเรียนหรือห้องสมุด อาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ผูท่ี้

ใหค้  าปรึกษาท่ีดีแก่นกัศึกษา และนอกจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  งานบริการการศึกษา  มีหนา้ท่ีให้บริการดา้นการเรียนการสอน

แก่นกัศึกษา ตั้งแต่รับเขา้จนกระทัง่นกัศึกษาจบการศึกษา  ดงันั้น หากนกัศึกษามีปัญหาใดๆ ก็ตามท่ีเก่ียวกบัการเรียนการ

สอน สามารถติดต่อสอบถามได ้ พี ่ๆ ท่ีท าหนา้ท่ีในสายงานน้ี ประกอบดว้ย 

 

 1.  คุณธนตัถน์นัท ์   แกว้บริสุทธ์ (พีจ่อย)  นกัวชิาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
                 รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้งานบริการการศึกษา 
 2.  คุณสุพรรษา ศรีไพฑูรย ์ (พี่ปู)   นกัวชิาการศึกษา  
       งานปริญญาตรีและงานพฒันาการเรียนการสอน 
 3.  คุณรัชพล            ศรีสวสัด์ิ (พีเ่บียร์)   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
       งานปริญญาตรีและงานพฒันาการเรียนการสอน 
  4. คุณณธัพล อดทน    เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
       งานปริญญาตรีและงานพฒันาการเรียนการสอน 
 5.  คุณศิริทศัน ์ ตุม้ธรรมรงค ์ (พี่เหมียว) นกัแนะแนวการศึกษาฯ ช านาญการ              
       งานกิจกรรมนกัศึกษา 
 6.  คุณรัชตพ์ร ตุ่นไทสง (พี่พร)   นกัวชิาการศึกษา ปฏิบติัการ 
       งานกิจกรรมนกัศึกษา 
 7.  คุณเนตรชนก ดีทน (พี่นก)   นกัวชิาการศึกษา ช านาญการ 
       งานปริญญาเอก 
 8.  คุณอุทยั กล ่าชา้ง (พี่นอ้ย)   นกัวชิาการศึกษา ช านาญการ 
       งานปริญญาโท ภาคค ่า 
 สถานทีต่ดิต่อสอบถามรายละเอยีด  :    
 งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต    
 โทร.  02-696-5317,  02-6965462 
 โทรสาร  02-6965302 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กทม.  
 โทร.  02-613-2302-3   
 โทรสาร  02-226-5651    
 e-mail:  www.polsci.tu.ac.th 

http://www.polsci.tu.ac.th/
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หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
วทิยาเขต/ คณะ/ ภาควชิา  ศูนยรั์งสิต / คณะรัฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  ภาษาไทย :           หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  
 ภาษาองักฤษ :    Bachelor of Political Science Program 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
         ภาษาไทย       ช่ือเตม็ : รัฐศาสตรบณัฑิต  
                              ช่ือยอ่ : ร.บ.  
  ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ : Bachelor of Political Science  
                        ช่ือยอ่ :   B.Pol.Sc. 
 
3.  วชิาเอก 

สาขาการเมืองการปกครอง 
สาขาการระหวา่งประเทศ 

สาขาบริหารรัฐกิจ 
 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร    
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 138  หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1  รูปแบบ   
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี  

 5.2  ภาษาทีใ่ช้     
หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 5.3  การรับเข้าศึกษา  
รับเฉพาะนกัศึกษาไทย  

5.4  ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่    
เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา     
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลกัสูตร และการพจิารณาอนุมตั/ิ เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  ฉบบั  พ.ศ 2552 
ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556   
ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555   

เม่ือวนัท่ี  3   เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2555     
ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการอนุสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา   

ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2555   เม่ือวนัท่ี   4   เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2555     
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี     12/2555           

เม่ือวนัท่ี    24   เดือน    ธนัวาคม   พ.ศ. 2555 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลกัสูตรมีความพร้อมการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา  2558 
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวาง อาทิ เช่น 
1. นกัการเมือง  หน่วยงานราชการ  ปลดัอ าเภอ นกัพฒันาชุมชน นกัปกครอง นกัวชิาการศึกษา 
2. นกัการทูต  องคก์รระหวา่งประเทศ และหน่วยงานระหวา่งประเทศต่าง ๆ   
3. นกับริหารงานทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีบุคคล นกัธุรกิจ ผูจ้ดัการทัว่ไป ผูส่ื้อข่าว 
4. เจา้ของกิจการ  ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ช่ือ  นามสกลุ  เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ  และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ล าดบัที ่
เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

รายนามอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาทีจ่บ 

1. xxxxxxxxxxx ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ผศ.ดร.ทวดิา   
                    กมลเวชช 

- Ph.D. ( Philosophy in Public and International  
Affairs) University of Pittsburge, U.S.A. 2549 

    - ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2539 

    - ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2536 

2.  xxxxxxxxxxx อาจารย ์ อ.วโิรจน์  อาลี - M.A. (Economic and Social Studies Government-
Political Science)  The University of  Manchester, 
U.K. 2551 

    - ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541 

3. xxxxxxxxxxx อาจารย ์ อ.ชญานิษฐ ์ พลูยรัตน์ - M.A. (International Peace Studies) University of 
Notre Dame, U.S.A. 2551 

    - ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

 
10.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
 คณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  
  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบนั ได้เกิดความเปล่ียนแปลง เขา้สู่ยุคขอ้มูลข่าวสารท่ีถึงกันอย่าง
รวดเร็วทั้งโลก  ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอยา่งมากไม่วา่จะเป็นดา้นธุรกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นการพฒันา ฯลฯ  ขณะเดียวกนัก็
เกิดความร่วมมือจบักนัเป็นกลุ่มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  เช่น    การรวมตวักนัเป็นประชาคมยโุรป    และก าลงั  
เกิดการรวมตวัของภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน   เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และการศึกษาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ จาก
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมีการแข่งขนัอยา่ง
เขม้ขน้  เพ่ือสร้างบุคลากรทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง การบริหารจดัการภาครัฐ และการระหวา่งประเทศท่ีสามารถรับมือ 

ความเปล่ียนแปลงต่างๆ และสามารถยนืหยดัไดใ้นสภาพการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นได ้
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 11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

  จากขอ้ 11.1  เป็นผลให้สังคมและวฒันธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ
รวมกลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคท่ีมีความแตกต่างกนัในทางสังคมและวฒันธรรม  ดงันั้น การพฒันาหลกัสูตร จึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างดงักล่าว เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมปรับตนเองเขา้สู่สภาพของความเปล่ียนแปลงได ้โดย
ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และรากเหงา้ของตนเองอยู ่
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

 12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจ จุบัน   มี อิท ธิพลต่อการพัฒนาหลัก สูตร  
จึงจ าเป็นตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร ดว้ยการปรับเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวกบัความรู้ต่างๆ ให้มีความทนัสมยั  โดยเฉพาะวิชาท่ีเก่ียวกบั
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและเขา้สู่การแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ โดย
มุ่งหวงัผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นการเมืองการปกครอง  การบริหารจดัการภาครัฐ และการระหว่างประเทศ  
ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือน าความรู้ไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  อีกทั้งเพ่ือใชใ้นการเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมมีต่อพนัธกิจมหาวิทยาลยั ท่ีมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในทางวชิาการ และการวจิยั อีกทั้งมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีเก่งและดี  เน่ืองจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัมี
ความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติ ทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนดา้นการระหวา่งประเทศไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่า โดยหลกัสูตรท่ีปรับปรุงจะเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อพนัธกิจของสถาบนั
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

13.  ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวชิา/ รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ ภาควชิา/ หลกัสูตรอืน่ 

ตามหลกัสูตรก าหนดใหมี้การศึกษาวชิาบงัคบันอกคณะ จ านวน  15 หน่วยกิต  จาก 
คณะเศรษฐศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์  และสถาบนัภาษา  คือ 
  ศ.    210  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้     3 (3-0-6)  
    EC.210   Introductory  Economics 
  อ.   221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล     3 (3-0-6)  
  EG.221   Reading for Information 
  อ.   231   การเขียนระดบัยอ่หนา้     3 (3-0-6)  
  EG.231   Paragraph Writing 
  สษ. 231  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 1    3 (3-0-6)  
  EL.231   English for Political Scientists 1  
  สษ.331   ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 2    3 (3-0-6)  
  EL.331   English for Political Scientists 2 
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     13.2  กลุ่มวชิา/ รายวชิา ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/ หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
            ไม่มี 

     13.3  การบริหารจดัการ 
 คณะรัฐศาสตร์ไดด้ าเนินการขอความอนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ และสถาบนัภาษา จดัการเรียนการสอน

ใหก้บันกัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกภาคการศึกษา  โดยวธีิการขอโควตาใหน้กัศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โดยเรียนร่วมกบันกัศึกษา
คณะอ่ืน ๆ  

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1  ปรัชญา 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้รอบด้าน และมีความสามารถทางรัฐศาสตร์  ทั้ งทางดา้นทฤษฎีและการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  การบริหารรัฐกิจ และการระหวา่งประเทศ  ท่ีเป็นการศึกษาในเชิงสหวชิา และสนบัสนุน
ใหมี้การศึกษาคน้ควา้วจิยัและฝึกปฏิบติัในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานระหวา่งประเทศ 
เพ่ือให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้  วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาให้เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม  รวมทั้งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมดว้ย 

1.2  ความส าคญั 
เป็นโครงการท่ีประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายในการให้การศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มี

ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลกัสูตร 
1.3  วตัถุประสงค์   

เ ม่ื อ ส้ินสุดการเ รี ยนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะเป็นผู ้มี ความรู้  ความสามารถและ 
เจตคติ ดงัน้ี 

1. มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั รู้จกัวธีิแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ได ้

2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้ งต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้ง 
เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

 คาดวา่จะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ  ภายใน 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรับเน้ือหาวชิาใหมี้ความทนัสมยั
และเพ่ิมวชิาใหม่ เพ่ือใหส้อดรับกบั
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
- เพ่ิมวชิาบงัคบัเฉพาะสาขาท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้ม่ือไปประกอบอาชีพ 

- เนน้การมีส่วนร่วมในการศึกษา
วเิคราะห์จากกรณีศึกษาและการ ศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี เพื่อใหน้กัศึกษาได้
เขา้ใจสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ตลอดจนเพื่อสร้างความเขา้ใจจาก
สภาพการณ์นอก เหนือจากการศึกษา
ในหอ้งเรียน 

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลประเมินการเรียนรู้และผล
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาใน
แต่ละรายวชิา 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจดัการศึกษา 
1.1  ระบบ 

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวภิาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ   
มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่น้อยกวา่ 6 สัปดาห์  แต่ให้
เพ่ิมชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ   

1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
ไม่มี 

 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน     
วนั – เวลาราชการปกติ   

2.2  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  (พร้อมฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้  7 
การคดัเลอืกเข้าศึกษา 

การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบการคดัเลือกเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษา 
ขั้นอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือการคดัเลือกตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 - นกัศึกษามีปัญหาเร่ืองการปรับตวัในการเรียนในระดบัอุดมศึกษา  
 - นกัศึกษายงัไม่สามารถจดัแบ่งเวลาระหวา่งการเรียนกบัการท ากิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 - จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าโดยคณาจารย์ทั้ ง  3  สาขา   เ ก่ียวกับการเต รียมความพร้อม 

และการปรับตวัในการเขา้สู่การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
- จดันกัศึกษารุ่นพ่ีเพ่ือเป็นพ่ีเล้ียงในระยะเร่ิมตน้ 
- จดัมชัฌิมนิเทศส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวชิาชั้นปีสูง 
- นอกจากจะจดัอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัแยกตามสาขาแลว้ คณะยงัไดจ้ดักลุ่มอาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการ เพื่อให้

ค  าแนะน านักศึกษาทั้งในดา้นวิชาการและดา้นอ่ืน ๆ  กรณีไม่สามารถพบอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัได้ โดยกลุ่มของอาจารยท่ี์
ปรึกษาวชิาการ จะก าหนดเวลาใหน้ดัพบไดทุ้กวนัท าการ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
รับนกัศึกษาปีละ 300 คน ในปีการศึกษา 2556-2560   

นักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีท่ี 1 300 300 300 300 300 
ชั้นปีท่ี 2 - 295 295 295 295 
ชั้นปีท่ี 3 - - 295 295 295 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 295 295 

รวม 300 590 890 1,185 1,185 
จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 290 290 

 
2.6  งบประมาณตามแผน     

ใชง้บประมาณ ดงัน้ี 
   งบบุคลากร                      28,554,300.00 บาท 
   หมวดเงินเดือน    
   หมวดค่าจา้งประจ า   
   หมวดค่าตอบแทน 
  งบด าเนินการ       4,229,700.00 บาท 
   หมวดค่าใชส้อยวสัดุ    
   หมวดสาธารณูปโภค   
   หมวดค่าสวสัดิการ 
   หมวดเงินอุดหนุน 
   หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
  งบลงทุน        893,200.00 บาท 
   หมวดครุภณัฑ ์    
     รวมทั้งส้ิน    33,677,200.00 บาท 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา  ประมาณ    112,257.00   บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็นโครงการปกติใช้
งบประมาณแผน่ดิน และจากงบรายไดห้น่วยงาน 

2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
    แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
    แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั   
1. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามขอ้บังคบั

มห าวิท ย า ลัย ธร รมศ าสต ร์   ว่ า ด้ ว ยก า ร ศึ กษ าชั้ นป ริญญาต รี  พ . ศ .  2 5 4 0    ( พ ร้ อมฉบับแก้ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ) 
 ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  

 2. หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศึกษาใน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 
 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1   หลกัสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาการศึกษา 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   138    หน่วยกิต 
ระยะเวลาการศึกษา  เป็นหลกัสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตร

อยา่งนอ้ย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14  ภาคการศึกษาปกติ  
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่นอ้ยกวา่ 138 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตาม
โครงสร้างองคป์ระกอบและขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป           30         หน่วยกติ 
2.  วชิาเฉพาะ         102         หน่วยกติ 

    1)  วชิาแกน 24      หน่วยกิต  
    2)  วชิาเฉพาะสาขา                                                39   หน่วยกิต 
    3)  วชิาบงัคบันอกคณะ                                    15  หน่วยกิต 
    4)  วชิาโท หรือวชิาเลือก                                      24       หน่วยกิต 

3. วชิาเลอืกเสรี                                                     6         หน่วยกติ 

3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 
3.1.3.1  รหัสวชิาในหลกัสูตร 
รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต ประกอบไปดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั 

โดยมีความหมาย ดงัน้ี 
อกัษรยอ่            ร. /PO หมายถึง  อกัษรยอ่ของสาขาวชิารัฐศาสตร์ 
เลขหลกัหน่วย    0-2 หมายถึง วชิาบงัคบั 
   3-9 หมายถึง วชิาเลือก 
เลขหลกัสิบ 0-3 หมายถึง วชิาในสาขาการเมืองการปกครอง 
   4-6 หมายถึง วชิาในสาขาบริหารรัฐกิจ 
   7-9 หมายถึง วชิาในสาขาการระหวา่งประเทศ   
เลขหลกัร้อย 1 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 1 
   2 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 1-2 
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   3 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 2-3 
   4 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 3-4 
   5 หมายถึง รายวชิาท่ีจดัสอนในหลกัสูตรชั้นปีท่ี 4 

 
3.1.3.2  รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 

1) วชิาศึกษาทัว่ไป 
นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ

องคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 : เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดให้นักศึกษาทุกคนตอ้งเรียนจ านวน 21   หน่วยกิต 

ดงัต่อไปน้ี   
รหัสวชิา  ช่ือวชิา                    หน่วยกติ  

                              (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
หมวดมนุษยศาสตร์     บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 

   มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์      2 (2-0-4) 
  TU 110 Integrated Humanities 

หมวดสังคมศาสตร์     บงัคบั 2 วชิา 5 หน่วยกิต 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม     3 (3-0-6) 

               TU 100  Civic Education 
  มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์      2 (2-0-4) 
  TU 120 Integrated Social Sciences   

หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
: วทิยาศาสตร์        บงัคบั 1 วชิา 2 หน่วยกิต 

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

: คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์    บงัคบัเลือก 1 วชิา 3 หน่วยกิต จากวชิาต่อไปน้ี 
  มธ. 151 คณิตศาสตร์ทัว่ไประดบัมหาวทิยาลยั     3 (3-0-6) 
  TU 151 General College Mathematics 
  มธ. 152 หลกัพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
  TU 152 Fundamental Mathematics 
  มธ. 153 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6) 
  TU 153 General Concept of Computer 

หมวดภาษา  
  ท. 161 การใชภ้าษาไทย        3 (3-0-6) 
  TH 161 Thai Usage  
  สษ. 070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1      0 (3-0-6) 
  EL 070 English Course 1 
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  สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2       3 (3-0-6) 
  EL 171 English Course 2 
  สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3      3 (3-0-6) 
  EL 172 English Course 3 

 
ส่วนที ่2 : นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาต่างๆ ตามเง่ือนไขรายวชิาท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้ ดงัน้ี    

บังคบั 2 วชิา  6 หน่วยกิต  
  มธ. 122 กฎหมายในชีวติประจ าวนั      3 (3-0-6) 
  TU.122  Law in Everyday Life 
  มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ       3 (3-0-6) 
  TU.124  Society and Economy 

เลอืก 1 วชิา  3 หน่วยกิต  จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
  มธ.111  ประเทศไทย ในมิติทางประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม   3 (3-0-6) 
 TU.111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
  มธ.113  ความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา     3 (3-0-6) 

TU.113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
  มธ.143  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม      3 (3-0-6) 
 TU.143  Man and Environment  
 

2)  วชิาเฉพาะ      102 หน่วยกติ 
2.1 วชิาแกน                                 24 หน่วยกติ 

นกัศึกษาทุกสาขาจะตอ้งศึกษาวชิาแกน จ านวน  24  หน่วยกิต  ดงัต่อไปน้ี 
  ร.   210    ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
 PO.210   Introduction to Political Philosophy 
  ร.   211   ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6)  
  PO.211   Introduction to Political Science 
  ร.   241   ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ     3 (3-0-6)   
  PO.241   Introduction to Public Administration 
  ร.   271   ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
  PO.271   Introduction to International Relations 
  ร.   300   วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์      3 (3-0-6)   
  PO.300   Social Science Methodology 
  ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ     3 (3-0-6)  
  PO.320   Comparative Government and Politics 
  ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย     3 (3-0-6)  
  PO.321   Thai  Government and Politics 
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  ร.   380   เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
  PO.380   Economics and International Politics 

 
2.2 วชิาเฉพาะสาขา       39 หน่วยกติ 

นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษาวชิาเฉพาะสาขาของตน ดงัต่อไปน้ี 
2.2.1 สาขาการเมอืงการปกครอง 

ก. วชิาบังคบัสาขา  (27 หน่วยกิต) จดทะเบียนเรียน 9 วชิา ดงัน้ี 
  ร.   212  ประวติัความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
  PO.212  Introduction to History of Political Thoughts 
  ร.   221  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง    3 (3-0-6) 
  PO.221  Political Parties, Interest Groups and Elections 
  ร.   222  การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน      3 (3-0-6) 
  PO.222  Local Government and Politics 
  ร.   311  การเมืองภาคประชาชน      3 (3-0-6) 
    PO.311  Politics of  The People’s Movements 
  ร.   312  การเมืองกบักฎหมายมหาชน      3 (3-0-6) 
  PO.312  Politics and Public Law 
  ร.   322  สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ     3 (3-0-6)  
  PO.322  Political Institutions and Constitutions 
  ร.   330  การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชีย    3 (3-0-6)  
                ตะวนัออกเฉียงใต ้  
  PO.330  Politics and Government of Southeast Asia 
  ร.   412  ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมือง     3 (3-0-6) 
                  PO.412  Theories  on  Society and Politics 
  ร.   420   กฎหมายปกครอง       3 (3-0-6) 
  PO.420  Administrative Law 

ข. วชิาเลอืกในสาขา (12  หน่วยกิต)  นกัศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียนจากรายวชิาในสาขาของตน 
จ านวน 4 วชิา (ดงัปรากฎในค าอธิบายรายวชิา) 

 

2.2.2  สาขาบริหารรัฐกจิ 

ก. วชิาบังคบัสาขา (24 หน่วยกิต)  จดทะเบียนเรียน 8 วชิา ดงัน้ี 
  ร.   242  ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ      3 (3-0-6) 
  PO.242  Organization Theories and Management 
  ร.   250  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ     3 (3-0-6) 
  PO.250   Strategic Planning in Public Sector 
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  ร.   251  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ     3 (3-0-6) 
  PO.251  Public Human Resource Management 
      ร.   342  เทคนิคการบริหารและการจดัการ     3 (3-0-6) 
  PO.342  Administrative Techniques and Management 
      ร.   350  การบริหารรัฐกิจไทย      3 (3-0-6) 
      PO.350  Introduction to Thai Public Administration 
  ร.   360  การบริหารการคลงัและงบประมาณ     3 (3-0-6) 
  PO.360  Public Budgeting and Fiscal Administration 
  ร.   361  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 
  PO.361   Introduction to Public Policy 
  ร.   420   กฎหมายปกครอง       3 (3-0-6) 
  PO.420  Administrative Law 

ข. วชิาเลอืกในสาขา (15 หน่วยกิต)  นกัศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียนจากรายวชิาในสาขาของตน 
จ านวน 5 วชิา (ดงัปรากฏในค าอธิบายรายวชิา)  

 

2.2.3 สาขาการระหว่างประเทศ 

ก. วชิาบังคบัสาขา (24 หน่วยกิต)  จดทะเบียนเรียน 8 วชิา ดงัน้ี 
  ร.   272  ประวติัศาสตร์การทูต      3 (3-0-6) 
  PO.272  Diplomatic History 
  ร.   280  การเมืองระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา    3 (3-0-6) 
  PO.280  International Politics: Theories and Case Studies 
  ร.   290  องคก์ารระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
  PO.290  International  Organizations 
  ร.   291  กฎหมายระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
  PO.291  International Law 
  ร.   370  ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย    3 (3-0-6) 
  PO.370  Thai Foreign Affairs 
  ร.   371  ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม    3 (3-0-6)  
                เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  
  PO.371  Southeast  Asian  Affairs 
  ร.   381  ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของ    3 (3-0-6) 
   ประเทศมหาอ านาจ 
  PO.381  Foreign Policy of Major Powers 
  ร.   480  ทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระดบัสูงและ    3 (3-0-6) 
   เหตุการณ์ปัจจุบนั  
  PO.480  Advance Theories in International Relations and Current Affairs 
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ข. วชิาเลอืกในสาขา (15 หน่วยกิต) 
นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียน 5 วิชา โดยเป็นภาษาต่างประเทศท่ี 2 จ านวน 2 วิชา ในภาษา

เ ดี ยวกัน  และ เ ลื อก เ รี ยนวิช า เ ลื อกในสาข าของตน  3  วิ ช า  ( ในกรณี ท่ีนั ก ศึ กษ า ศึ กษ าภาษ าต่ า งประ เทศ 
ท่ี 2 เป็นวชิาโท นกัศึกษาอาจเลือกภาษาต่างประเทศท่ี 2 ภาษาใดก็ได ้2 วิชา ตามเง่ือนไขขา้งตน้ หรือศึกษาวิชาเลือกในสาขา
ของตนทดแทน 2 วชิา)  (ดงัปรากฏในค าอธิบายรายวชิา) 

  
2.3 วชิาบังคบันอกคณะ     15 หน่วยกติ 

นกัศึกษาทุกสาขาจะตอ้งศึกษาวชิาบงัคบันอกคณะ จ านวน 15 หน่วยกิต ดงัต่อไปน้ี 
ศ.    210  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้      3  (3-0-6) 
EC.210   Introductory  Economics 
อ.   221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล      3  (3-0-6) 
EG.221   Reading for Information 
อ.   231   การเขียนระดบัยอ่หนา้      3  (3-0-6) 
EG.231   Paragraph Writing 
สษ. 231  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 1     3  (3-0-6) 
EL.231   English for Political Scientists 1 
สษ.331   ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 2     3  (3-0-6) 
EL.331   English for Political Scientists 2 
 
2.4 วชิาโท หรือวชิาเลอืก    24   หน่วยกติ 

นัก ศึกษาคณะรัฐศาสต ร์  อ าจจะ เ ลือกศึกษาสาขาวิชา ใดวิชาห น่ึง ทั้ ง ในและนอก 
คณะรัฐศาสตร์เป็นวชิาโทได ้ ดงัน้ี 

2.4.1 วชิาโทในคณะ  (นอกสาขาวชิาเอก) 
ก. วชิาโทสาขาการเมอืงการปกครอง  จ านวน 27 หน่วยกิต โดยจดทะเบียนเรียนวชิาตามลกัษณะ

วชิาบงัคบัเฉพาะสาขาการเมืองการปกครอง  
หมายเหตุ  1. นกัศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจ  ท่ีเลือกศึกษาวิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง  ไม่ตอ้งศึกษา

วชิาอ่ืนแทนวชิา  ร.420 กฎหมายปกครอง เน่ืองจากเป็นวิชาบงัคบัของสาขาบริหารรัฐกิจดว้ย โดยให้ถือวา่ไดศึ้กษาครบตาม
เง่ือนไขการศึกษาวชิาโทสาขาการเมืองการปกครอง 

                    2. นกัศึกษาสาขาการระหวา่งประเทศท่ีเลือกศึกษาวิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง ท่ีเลือก
ศึกษา วิชา ร.420 กฎหมายปกครอง  เป็นวิชาเลือกในสาขาแลว้ ให้ถือว่าได้ศึกษาครบตามเง่ือนไขการศึกษาวิชาโทสาขา
การเมืองการปกครอง 

ข.  วชิาโทสาขาบริหารรัฐกจิ    จ านวน 24 หน่วยกิต  โดยจดทะเบียนเรียนวชิาตามลกัษณะวชิา
บงัคบัเฉพาะสาขาบริหารรัฐกิจ  

ค.  วชิาโทสาขาการระหว่างประเทศ   จ านวน 24 หน่วยกิต  โดยจดทะเบียนเรียนวชิาตามลกัษณะ
วชิาบงัคบัเฉพาะสาขาการระหวา่งประเทศ   
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2.4.2    วชิาโทนอกคณะ     
นกัศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

เป็นวชิาโท  โดยศึกษาตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัสูตรวชิาโทในสาขาวชิา/คณะนั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่   
24   หน่วยกิต  และหากมีจ านวนหน่วยกิตของวชิาโทเหลืออยู ่ นกัศึกษาจะตอ้งเลือกศึกษาวชิาต่างๆ ตั้งแต่ระดบั 200  ข้ึนไปท่ี
เปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใหค้รบจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวข้า้งตน้  ทั้งน้ี  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิา
ศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ท่ีใชร้หสัยอ่ “อซ”  ระดบั 100 ได ้  
          นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาโทนอกคณะไม่ได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
          1. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ทั้งส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2  ท่ีใชร้หสัยอ่  “มธ”  ทุกวชิา  
วชิาหมวดพลานามยั   และหมวดพฒันานกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์  รวมทั้งวชิาท่ีใชร้หสัยอ่  “วฬ”  
ทุกวชิา    
            2. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
            3. วชิา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 

2.4.3   วชิาเลอืก    
ใหเ้ลือกศึกษาจากวชิาของสาขาวชิา/คณะใดก็ได ้ ตั้งแต่ระดบั 200 ข้ึนไป รวม 

ไม่เกิน 4 สาขา/คณะ ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต ทั้งน้ี  นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ท่ีใช้
รหสัยอ่ “อซ”  ระดบั 100 ได ้  
          นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกไม่ได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
          1. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ทั้งส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2  ท่ีใชร้หสัยอ่  “มธ”  ทุกวชิา  
วชิาหมวดพลานามยั   และหมวดพฒันานกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์  รวมทั้งวชิาท่ีใชร้หสัยอ่  “วฬ”  
ทุกวชิา    
            2. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
           3. วชิา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
 

3)  วชิาเลอืกเสรี      6   หน่วยกติ 
นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาใดก็ได ้ตั้งแต่ระดบั 200  ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์  

ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ท่ีใชร้หสัยอ่ “อซ”  ระดบั 100 ได ้
นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
1. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ทั้งส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2  ท่ีใชร้หสัยอ่  “มธ”  ทุกวชิา  

วชิาหมวดพลานามยั   และหมวดพฒันานกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์  รวมทั้งวชิาท่ีใชร้หสัยอ่  “วฬ”  
ทุกวชิา    

2. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 

3.2 การศึกษาสาขาวชิารัฐศาสตร์เป็นวชิาโท 
นักศึกษานอกคณะรัฐศาสตร์ท่ีประสงค์จะศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท  จะตอ้งศึกษารายวิชา

เฉพาะของสาขาวชิารัฐศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต โดยไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
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1.  วชิาบังคบั 
  ร.210 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้     3 (3-0-6) 
  ร.211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์     3 (3-0-6) 
  ร.241 ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ    3 (3-0-6) 
  ร.271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  3 (3-0-6) 
  ร.321   การเมืองการปกครองของไทย     3 (3-0-6 ) 
2.  วชิาอืน่ๆ  ท่ีสอนในคณะรัฐศาสตร์อีก 3 รายวชิา โดยเลือกจดทะเบียนเรียนจากวชิาบงัคบัสาขาใน 3 

สาขา  ตามขอ้ 2.2.1 ก. , ขอ้ 2.2.2 ก. และ ขอ้ 2.2.3 ก. 
 
3.3.  การศึกษาเพือ่รับอนุปริญญาในสาขาวชิารัฐศาสตร์ 

นกัศึกษาผูใ้ดไดศึ้กษารายวชิาต่าง ๆ ตามหลกัสูตรในสาขาวชิารัฐศาสตร์ไดห้น่วยกิตสะสม ไม่นอ้ยกวา่  
105  หน่วยกิต  ตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีมีสิทธิไดรั้บอนุปริญญา 

1.  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
2.  ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ภาคการศึกษาปกติ 
3.  ไดศึ้กษาวชิาศึกษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั ครบ  30  หน่วยกิต 
4. ไดศึ้กษาวชิาบงัคบัในคณะรัฐศาสตร์ ดงัน้ี 

ก.  วชิาแกนของคณะ  8  วชิา                       จ านวน       24          หน่วยกิต 
ข. วชิาบงัคบัสาขา สาขาใดก็ได ้         จ านวน      24- 27     หน่วยกิต 
(โดยเลือกศึกษาจาก วชิาบงัคบัสาขาการเมืองการปกครอง  จ านวน 27 หน่วยกิต  หรือ วิชาบงัคบัสาขา

การระหวา่งประเทศ จ านวน 24  หน่วยกิต  หรือ  วชิาบงัคบัสาขาบริหารรัฐกิจ  จ านวน  24  หน่วยกิต) 
ค. วชิาเลือกในสาขาใดก็ไดร้วมกนั            จ านวน     12 - 15      หน่วยกิต   

5. ไดศึ้กษาวชิาเลือกเสรี ตั้งแต่รหสั 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   ทั้งน้ี นกัศึกษา
สามารถเลือกศึกษาวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศ ท่ีใชร้หสัยอ่ “อซ”  ระดบั 100 ได ้

นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุดงัต่อไปน้ี 
1. วิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป ทั้ งส่วนท่ี 1  และส่วนท่ี 2  ท่ีใช้รหัสย่อ  “มธ”  ทุกวิชา วิชาหมวด

พลานามยั   และหมวดพฒันานกัศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์  รวมทั้งวชิาท่ีใชร้หสัยอ่  “วฬ”  ทุกวชิา    
2. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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3.4  แผนการศึกษา 
 

                                                                    ปีการศึกษาที ่1 

ภาคเรียนที ่1 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์       
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์     
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม 
ท. 161  การใชภ้าษาไทย  1                        
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            

หน่วยกติ 
2   หน่วยกิต 
2   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

รวม 16   หน่วยกติ 

ภาคเรียนที ่2 
มธ.122 กฎหมายในชีวติประจ าวนั    
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3     
มธ.124 สงัคมกบัเศรษฐกิจ            
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2   

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
2   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

รวม 14  หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที ่2 
ภาคเรียนที ่1 
ร. 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์   
ร. 241 ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ   
ร. 271 ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ                                               
อ. 221 การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มลู      
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200)      
วชิาโท หรือวชิาเลือก                      

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

รวม 18  หน่วยกติ 

ภาคเรียนที ่2 
ร. 210 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้           
ร. 300 วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์           
อ. 231 การเขียนระดบัยอ่หนา้          
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200)                 
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200-300)         
วชิาโท หรือวชิาเลือก                            

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

รวม 18   หน่วยกติ 
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                                                                    ปีการศึกษาที ่3 

ภาคเรียนที ่1 
ร. 320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ      
ร. 321 การเมืองการปกครองของไทย           
ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้                       
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200-300)                
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200-300)                
วชิาเลือกในสาขา (ระดบั 200-300)              

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 

      3   หน่วยกิต     
      3  หน่วยกิต 

รวม 18   หน่วยกติ 

ภาคเรียนที ่2 
ร. 380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ                                                              
สษ.231 ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 1                                                            
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 200-300)     
วชิาเลือกในสาขา (ระดบั 200-300)   
วชิาโท หรือวชิาเลือก 
วชิาโท หรือวชิาเลือก                         

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

รวม 18  หน่วยกติ 
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                                                                    ปีการศึกษาที ่4 

ภาคเรียนที ่1 
สษ.331 ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์2   
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 300-400)        
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 300-400)                 
วชิาเลือกในสาขา (ระดบั 200-400)                 
วชิาโท หรือวชิาเลือก                                    
วชิาโท หรือวชิาเลือก                                    

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3  หน่วยกิต 

รวม 18   หน่วยกติ 

ภาคเรียนที ่2 
วชิาบงัคบัสาขา (ระดบั 300-400)         
วชิาเลือกในสาขา (ระดบั 200-500)        
วชิาโท หรือวชิาเลือก                             
วชิาโท หรือวชิาเลือก                             
วชิาเลือกเสรี                                           
วชิาเลือกเสรี                                         

หน่วยกติ 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
3   หน่วยกิต 
 3   หน่วยกิต         
 3  หน่วยกิต 

รวม 18  หน่วยกติ 
หมายเหตุ.-        1. นักศึกษารัฐศาสตร์ อาจเรียนจบภายใน 3 ปีคร่ึง ได้ดงันี ้
             (1) เรียนวชิาพืน้ฐานทั่วไปให้ผ่านหมดภายในปีที่ 1  (2) เรียนวชิาในภาคฤดูร้อนปลายปี 1 – 3 อย่างน้อยภาคละ   1 วชิา 
             (3) เรียนวชิาในภาคสุดท้ายจ านวน 7 วชิา 
                                        2. กรณทีี่นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนวชิาแกนและวชิาบังคบัเฉพาะสาขาตามที่ก าหนดตามช้ันปี นักศึกษาอาจศึกษาไม่จบ
ภายใน 4 ปี 

 
 
3.5  ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย  

3.5.1 วชิาศึกษาทัว่ไป 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   
 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยคุต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญาสร้างสรรคข์องมนุษย ์
ตลอดจนให้รู้จกัมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงัเผชิญอยู ่อาทิ ผลกระทบของการพฒันาทาง
เทคโนโลยี ปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่างๆ ของโลกเพ่ือท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
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หมวดสงัคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม  3 (3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
 การเรียนรู้หลกัการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of 
Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักศึกษาไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยและใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยใชว้ธีิการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning by doing)   
  
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งแสดงให้เห็นว่าวิชาสังคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดยศึกษาก าเนิดของ
สงัคมศาสตร์กบัโลกยคุสมยัใหม่ การแยกตวัของสงัคมศาสตร์ออกจากวทิยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทศัน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ 
ส าคญั ๆ ทางสงัคมศาสตร์ โดยช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของสงัคมศาสตร์ ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาสังคมร่วมสมยัแบบต่าง 
ๆ โดยใชค้วามรู้และมุมมองทางสงัคมศาสตร์เป็นหลกัเพ่ือให้เขา้ใจและมองเป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบั
กลุ่ม ระดบัมหภาคทางสงัคม ระดบัสงัคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบัสงัคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมี
ความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ่การด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบัเศรษฐกิจ สงัคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเดน็การถกเถียงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของ
ความเป็นมนุษย ์
 
มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน            3 (3-0-6) 
TU 155   Elementary Statistics 

ลกัษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและการแจกแจงของตวัแปรสุ่มทวินาม 
ปัวซง และปกติ เทคนิคการชกัตวัอยา่งและการแจกแจงของตวัสถิติ การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย
ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวเิคราะห์ความแปรปรวนจ าแนกทางเดียว การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเส้น
เชิงเดียว การทดสอบไคก าลงัสอง 
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หมวดภาษา 
ท.161 การใชภ้าษาไทย   3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 หลกัและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย ดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเนน้การจบัใจความส าคญั การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
 เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพ่ือช่วยนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูงพอท่ีจะ
เขา้ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวมกบัจ านวน
หน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 
 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติจริงทั้ง 4 ทกัษะ คือ 
ฟัง  พดู อ่าน เขียน 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2  3  (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพ่ือส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมนกัศึกษา
ส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3  3  (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นกัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอยา่งบูรณาการในระดบัท่ีซบัซอ้นกวา่ใน
วชิาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
 
วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
มธ.122  กฎหมายในชีวติประจ าวนั  3 (3-0-6) 
TU 122    Law in Everyday Life 
 ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษยใ์นสงัคม หลกัการพ้ืนฐานของนิติ
รัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะท่ีเช่ือมโยงกบัหลกัคุณธรรมของประชาชน ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองกฎหมาย
เอกชนและกฎหมายมหาชนท่ีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรตอ้งรู้ทั้งในดา้นของสิทธิ และในดา้นของหนา้ท่ี การระงบั
ขอ้พิพาทและกระบวนการยติุธรรมของไทย หลกัการใชสิ้ทธิ หลกัการใชแ้ละการตีความกฎหมาย โดยเนน้การศึกษาจากกรณี
ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวติประจ าวนั 
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มธ.124  สงัคมกบัเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
 แนวทางการศึกษาและการวเิคราะห์สงัคม และเศรษฐกิจในฐานะท่ีวิชาน้ีเป็นการศึกษาทางดา้นสังคมศาสตร์ แลว้
น าสู่การวเิคราะห์ววิฒันาการของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้งของโลกและของประเทศไทย โดยเนน้ให้เห็นถึง
อิทธิพลของวฒันธรรมและสถาบนัท่ีมีต่อระบบสงัคมเศรษฐกิจ 
 
มธ.111  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 ภูมิหลงัของสงัคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่อดีต สยามประเทศ จนถึงประเทศไทย มุ่งเนน้ประเด็นการ
สร้างเอกลกัษณ์ไทย และทิศทางการพฒันาของสังคมและวฒันธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวฒัน์   “มีการศึกษานอก
สถานท่ี" 
 
มธ.113  ความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา  3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญัต่อมนุษยใ์นแง่ทศันคติ จริยธรรม และการด ารงชีวติเพ่ือใหน้กัศึกษา
รู้จกัคิด วเิคราะห์ และวจิารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อยา่งมีหลกัเกณฑ ์และสามารถประยกุตค์วามรู้    ความเขา้ใจในการศึกษาให้
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 
 
มธ.143  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสัมพนัธ์และการอยู่ร่วมกันของ
ส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้มเพ่ือให้เกิดสมดุลแห่งธรรมชาติ รู้จกัใชป้ระโยชน์ และจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยัง่ยนืตลอดไป โดยช้ีใหเ้ห็นถึงผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ 
รวมทั้งใหค้วามส าคญัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อมนุษยใ์นปัจจุบนัและอนาคต 

 
3.5.2 วชิาเฉพาะ 
1) วชิาแกน 

ร.    210  ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้                      3 (3-0-6) 
PO. 210       Introduction to  Political Philosophy 
      ท่ีมาและความหมายของวชิาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นท่ีส าคญั ๆ ในปรัชญาการเมือง เช่น อะไรคือ
จุดมุ่งหมายปลายทางของมนุษย ์ จุดหมายของรัฐ  ความยติุธรรม  ฯลฯ  โดยจะแยกแยะใหเ้ห็นขอ้แตกต่างระหวา่งการมอง
ปัญหาและการแกปั้ญหาของปรัชญาการเมือง  ความคิดและปรัชญาการเมืองสมยัใหม่  นกัศึกษาจะตอ้งศึกษาผลงานของนกั
ปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวชิาอ่ืน ๆ ต่อไป  
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ร.     211   ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์       3 (3-0-6) 
PO. 211    Introduction to Political Science   
    ธรรมชาติและวธีิการของรัฐศาสตร์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐศาสตร์กบัศาสตร์ทางสงัคมอ่ืน ๆ  ขอบเขตการศึกษา
จะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์   และหลกัการเก่ียวกบัอ านาจ   การใชอ้ านาจ   ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบับุคคล  
สถาบนัการเมือง   การปกครอง  พลงัทางการเมือง  กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติดว้ย 
 
ร.    241    ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ       3 (3-0-6) 
PO. 241   Introduction to Public Administration 
   ความหมาย  ทฤษฎี  แนวความคิด  และขอบข่ายของการบริหารรัฐกิจ  ววิฒันาการของวชิาการบริหารรัฐกิจและ
การบริหารธุรกิจ  การบริหารกบัสภาพแวดลอ้มการเมืองและการบริหาร  กระบวนการการบริหาร นโยบายสาธารณะ  
ประเภทองคก์ารภาครัฐ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  การคลงัและงบประมาณ และ การก ากบัการตรวจสอบการบริหาร
ภาครัฐ และจริยธรรมของนกับริหาร 
 
ร.    271   ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PO. 271   Introduction to  International Relations 
   พ้ืนฐานของการเมืองระหวา่งประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการระหวา่งประเทศ ปัจจยัทางดา้น
การเมือง   ทหาร   เศรษฐกิจ   สงัคม   วฒันธรรม    ตลอดจนอุดมการณ์ท่ีมีผลต่อแนวพฤติกรรมของรัฐ    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ด าเนินความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐ  ตลอดจนพฒันาการความร่วมมือระหวา่งประเทศในรูปต่าง ๆ เช่น  ระเบียบปฏิบติั กฎหมาย 
และสถาบนัระหวา่งประเทศ อนัเป็นผลจากและต่อปัจจยัดงักล่าว 
 
ร.    300   วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์         3 (3-0-6) 
PO. 300    Social Science Methodology 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
วธีิการหาความรู้และวจิยัทางสงัคมศาสตร์ ทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร้าง

แนวความคิด ประเดน็ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การวเิคราะห์ และรายงานผลการวจิยั การตีความตวับท การวเิคราะห์ภาษา 
รวมตลอดถึงแนววเิคราะห์ในวธีิการหาความรู้แบบอ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัอยูใ่นแวดวงการวจิยัสงัคมศาสตร์ในปัจจุบนั 
 
ร.     320    การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ       3 (3-0-6) 
PO. 320    Comparative Government and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    แนวคิดและวธีิต่าง ๆ ในการศึกษาเก่ียวกบัการปกครองเปรียบเทียบ  โดยมีการน ากรณีศึกษาเปรียบเทียบของ
ประเทศต่าง ๆ โดยเลือกเฉพาะบางประเทศท่ีส าคญัในกลุ่มประชาธิปไตย  กลุ่มคอมมิวนิสต ์ และประเทศโลกท่ีสาม  มาศึกษาใน
รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติกรรมทางการเมือง  โครงสร้าง  องคป์ระกอบ  และหนา้ท่ีของระบบการเมืองเหล่านั้นในประเด็น
ส าคญั 
 
 



 

49 

 

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

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครองของไทย เช่น ประวติัศาสตร์  โครงสร้างสงัคม  วฒันธรรม  

เศรษฐกิจและการเมืองไทย  ลกัษณะและแนวโนม้ของชีวติการเมืองของไทย  ลกัษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นตน้  วเิคราะห์
สมัพนัธภาพระหวา่งชีวติการเมืองกบัปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ  ส ารวจปัญหาทางการเมืองการปกครองในยคุของการ
เปล่ียนแปลงตามปัจจยัเหล่าน้ี 
 
ร.     380    เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PO. 380     Economics and International Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.271  
      ความเช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัการเมืองระหวา่งประเทศ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอ านาจกบัความ
ร ่ ารวยหรือความยากจนในระดบัระหวา่งประเทศ ดว้ยการวเิคราะห์พฒันาการของเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ 
ตั้งแต่ยคุอาณานิยมจนถึงปัจจุบนั โดยใชมุ้มมองทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 
(International Political Economy) โดยเนน้ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มา 
  

2) วชิาเฉพาะสาขา 
2.1) สาขาการเมอืงการปกครอง 

ร.    212     ประวติัความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน้      3 (3-0-6) 
PO. 212     Introduction to History of Political Thoughts 
     ความคิดทางการเมืองของนกัปราชญข์องโลกในอดีต ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก เช่น   เพลโต    
อาริสโตเติล   มาคิอาเวลลี   รุสโซ   เบอร์ก มาร์กซ์   เอง็เก็ลส์   โกญทญัญะ   คานธี เมาเซตุง  โฮจิมินห์  ฯลฯ 
 
ร.    221    พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  และการเลือกตั้ง     3 (3-0-6) 
PO. 221    Political Parties, Interest Groups and Elections 
    แนวคิดและแนววเิคราะห์เร่ือง  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  และการเลือกตั้ง  รวมทั้งความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สถาบนัการเมืองดงักล่าว  และความสมัพนัธ์กบัสถาบนัและกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ โดยการน าขอบเขตและ
ลกัษณะของการศึกษาดงักล่าวของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยตะวนัตกมาประยกุตใ์นเชิงเปรียบเทียบกบั
สถาบนัดงักล่าวของไทยดว้ย 
 
ร.     222     การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน       3  (3-0-6) 
PO. 222     Local Government and Politics 
     บริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม  ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  อนัน าไปสู่รูปแบบการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นอยู ่ โดยศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง  1) กระบวนการขยายอ านาจของรัฐไทยเขา้ไปในสงัคม 
“ชนบท” ผา่นการขยายตวัของระบบราชการ  ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด  ระบบอุดมการณ์ของรัฐ  และโครงการพฒันาต่าง ๆ  
2) กระบวนการดูดซบัหรือตา้นทานการขยายอ านาจจากส่วนกลางของสงัคม “ชนบท” และ 3) การตกผลึกของความสมัพนัธ์
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ระหวา่งสองกระบวนการดงักล่าวในเชิงรูปธรรม  ไม่วา่จะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น  หรือ
การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจสงัคม  รวมตลอดถึงการคงอยูห่รือการเกิดข้ึนใหม่ของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในทอ้งถ่ิน  
เช่น   บทบาทของเจา้พอ่  มือปืน  ขา้ราชการประจ า  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  ผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน  ผูน้ าทอ้งถ่ิน  และล่าสุด
บทบาทของหวัคะแนนและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา  เป็นตน้ 
 
ร.     223     การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการเมืองของประเทศก าลงัพฒันา    3  (3-0-6) 
PO. 223     Political Change and Development of Developing Countries 
     ส ารวจทฤษฎีการพฒันาการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยจะมองท่ีตวัแปรหลกัสองตวั คือ  
ตวัแปรทางการเมือง  ซ่ึงไดแ้ก่  ผูน้ าทางการเมือง  สถาบนัทางการเมืองและอุดมการณ์  และตวัแปรสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ค่านิยม  วฒันธรรม  สงัคม  ระดบัการศึกษา  จ านวนประชากร  เป็นตน้  ตลอดจนวเิคราะห์ปัญหาทางการพฒันาการเมือง  
และวเิคราะห์การเมืองไทยในแง่การประยกุตท์ฤษฎี 
 
ร.    224    พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของการเมืองการปกครองไทย    3  (3-0-6) 
PO. 224    Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics 
    ลกัษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองของประเทศไทย  โดยมุ่งปูพ้ืนฐานความเขา้ใจต่อระบบ
การเมืองการปกครองของไทยเป็นส าคญั  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง  รวมทั้งค  านึงถึง
พ้ืนฐานทางประวติัศาสตร์  วฒันธรรม  และระบบความคิดความเช่ือดว้ย ตลอดจนศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงของ
สงัคมไทยนบัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท่ีมีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง
ดว้ย 
 
ร.    304   จิตวทิยาการเมือง         3  (3-0-6) 
PO. 304   Political Psychology 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
                 พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสงัคม  เช่น  การเลือกระบบการเมือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
กบัรัฐบาล  ทศันคติของรัฐบาลท่ีมีต่อประชาชนและท่ีประชาชนมีต่อรัฐบาล  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผูน้ าประเทศ  
ทั้งน้ีโดยใชท้ฤษฎีเก่ียวกบัส่ิงก าหนดพฤติกรรมของมนุษยจ์ากวชิาจิตวทิยามาเป็นเคร่ืองอธิบาย 
 
ร.      307  ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม       3  (3-0-6) 
PO.   307  Feminist Political Theory 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
ลกัษณะและรากฐานทางความคิดของทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism)  แนวทางต่าง ๆ การเคล่ือนไหวทางสงัคม 

การเมืองของผูห้ญิง  การเมืองของเร่ืองส่วนตวั  ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ และท่ีทางของผูห้ญิงในอาณาบริเวณสาธารณะและ
ส่วนตวั  และประเด็นถกเถียงต่าง ๆ ในแนวพินิจสตรีนิยม 
 



 

51 

 

ร.     309    ธุรกิจกบัการเมือง         3 (3-0-6) 
PO. 309     Business and Politics  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งธุรกิจกบัการเมือง ในการพฒันาแบบทุนนิยมท่ีมีความหลากหลายในประเทศตา่งๆ วชิาน้ีจะ

ปูพ้ืนฐานการพฒันาแบบทุนนิยม การท างานของกลไกตลาด และขอ้บกพร่องของกลไกตลาดท่ีท าใหรั้ฐตอ้งเขา้มามีบทบาทใน
การพฒันา บทบาทและอิทธิพลของกลุ่มธุรกิจในทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ ความสมัพนัธ์ 
ทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหวา่งรัฐและธุรกิจ บริบททั้งภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการแปรรูป
ความสมัพนัธ์ ผลของความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อการพฒันาในภาพรวม โดยจะยกตวัอยา่งเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ธุรกิจกบั
การเมืองในประเทศต่างๆ 
 
ร.     311    การเมืองภาคประชาชน        3 (3-0-6) 
PO. 311     Politics of The People’s Movements 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
     แนวคิดทฤษฎีและพฒันาการของขวนการภาคประชาชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั เช่น ขบวนการสตรี ขบวนการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขบวนการของคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ขบวนการ
สนัติภาพ ขบวนการประชาชนชายขอบ ขบวนการของกลุ่มคนท่ีถูกเก็บกดปิดกั้นอตัลกัษณ์ ขบวนการเรียกร้องสิทธิประเภท
ต่าง ๆ ตลอดจนถึงขบวนการต่อตา้นกระแสโลกาภิวตัน์ในปัจจุบนั ฯลฯ เพ่ือใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีขบวนการ
เหล่าน้ี ส่งผลกระทบต่อระบอบการเมือง กระบวนการทางการเมือง และความสมัพนัธ์ทางอ านาจในสงัคม โดยน าขอบเขต
และลกัษณะของการศึกษาดงักล่าวของต่างประเทศมาประยกุตใ์นเชิงเปรียบเทียบกบัการเมืองของไทยดว้ย 
 
ร.     312      การเมืองกบักฎหมายมหาชน       3 (3-0-6) 
PO.  312     Politics and Public Law 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ชิา ร.211 
      ลกัษณะหลกัปรัชญา ขอบข่าย เทคนิค และกระบวนการตลอดจนผลของการก่อก าหนดกฎหมายมหาชนประเภท
ต่าง ๆ ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปฏิสมัพนัธ์ ซ่ึงระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการเมืองการปกครอง
ของไทยโดยภาพรวม การด าเนินงานทางการปกครอง การด าเนินงานของภาครัฐ องคก์รสาธารณะ องคก์รมหาชน และองคก์ร
อิสระต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการ กลไก และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนศึกษาถึงขอ้เสนอแนะท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เพื่อใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายมหาชนไปในทางท่ีจะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ 
 
ร.    314    ประวติัความคิดทางการเมืองไทย       3 (3-0-6) 
PO. 314    History of Thai Political Thoughts 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210  
    แนวความคิดทางการเมืองของรัฐบุรุษและนกัคิดไทยท่ีส าคญั ๆ   ในสมยัต่าง ๆ ตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัจนถึงตน้
รัตนโกสินทร์  โดยจะเป็นการศึกษาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารต่าง ๆ เช่น ศิลาจารึกหลกัตา่ง ๆ  
ไตรภูมิพระร่วง  และวรรณกรรมต่าง ๆ ของยคุ  ตลอดจนกฎหมาย  พระราชพิธี  ประเพณี  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการเขา้ใจ
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ผลของการเปล่ียนแปลงทางความคิดทางการเมืองท่ีปรากฏชดัข้ึนในสมยัต่อ ๆ มา  จวบจนถึงสมยัเปล่ียนแปลงการปกครอง
เม่ือปี พ.ศ. 2475 
 
ร.    315    ปรัชญาสงครามและสนัติภาพ       3  (3-0-6) 
PO. 315   Philosophy of War and Peace 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
แนวความคิดของนกัคิดคนส าคญั ๆ ในอดีตท่ีพดูถึงปัญหาสงครามและสนัติภาพ  เป็นตน้วา่  Kant,  Marx และ 

Engles, Von Clausewitz,  James,  Tolstoy, Gandhi  โดยจะน าบทความปรัชญาของนกัคิดเหล่าน้ีมาวเิคราะห์ดูแนวความคิด
เก่ียวกบัสงครามและสนัติภาพ  เพ่ือเป็นแนวทางเขา้ใจปรัชญาเบ้ืองตน้ของการสงครามปัจจุบนั  ตลอดจนแนวความคิดเร่ือง
สงครามท่ีเป็นธรรมและอธรรมดว้ย  (Just and Unjust War) 
 
ร.    319    ทฤษฎีการเมืองวา่ดว้ยเสรีประชาธิปไตย      3  (3-0-6) 
PO. 319    Liberal Democratic Theories 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ทฤษฎีการเมืองของอาริสโตเติล ลอ็ค เบนเธม สจ๊วตมิลล ์  และเดอตอ๊ควลิล ์ วเิคราะห์การน าความคิดเหล่าน้ีมาใช้
กบัรูปการปกครองโครงสร้างและหนา้ท่ีของรัฐในปัจจุบนั เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาและองักฤษ  การปกครองภายใต้
กฎหมายอุดมการณ์ประชาธิปไตย  การรับผิดชอบของรัฐต่อประชาชนประโยชน์นิยม  การถ่วงดุลอ านาจ  สิทธิ ประชากร  
เสรีภาพ  และศีลธรรม  เป็นตน้  ตลอดจนพิจารณาขอ้ดีและขอ้จ ากดัของทฤษฎีดงักล่าวดว้ย 
 
ร.     322    สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ         3  (3-0-6) 
PO. 322    Political Institutions and Constitutions 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    วตัถุประสงคข์องกฎหมายรัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เนน้ท าความเขา้ใจ  อ านาจ
อธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตย  การมีสภานิติบญัญติัสภาเดียวหรือสองสภา  การแบ่งอ านาจและ 
รูปของรัฐบาลต่าง ๆ ท่ีสืบเน่ืองมาจากการแบ่งอ านาจ  ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
นอกจากนั้นยงัจะศึกษาถึงการจดัตั้งองคก์ารปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยท่ีมีมาแลว้  รวมทั้งสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา  การด าเนินและวธีิปฏิบติังานของรัฐสภา  การบญัญติักฎหมาย  ความเก่ียวพนั
ระหวา่งคณะรัฐมนตรีกบัรัฐสภา  ศาลและตุลาการรัฐธรรมนูญ  ศาลพิเศษ  และองคก์ารอ่ืน ๆ   
 
ร.      323     การพฒันาระบบเศรษฐกิจและการเมือง      3 (3-0-6) 
PO.   323     Political  Economy  of  Development 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
       แนวความคิดและเคร่ืองมือของทฤษฎีหลกัทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย
สาธารณะและการพฒันาประเทศ จะท าการส ารวจและวเิคราะห์ทฤษฎีส าคญั ๆ เช่น ทฤษฎีการเลือกทางสถาบนั ตวัแบบของ
การเลือกอยา่งสมเหตุสมผล ทฤษฎีเกม และทฤษฎีการออกเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงจะมีส่วนก าหนดนโยบายสาธารณะ เป็นตน้  ใน
การศึกษาน้ี มุ่งใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจแนวความคิดและเคร่ืองมือ รวมทั้งมุ่งใหมี้ความสามารถในการประยกุต ์ โดยน าไปใช้
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วเิคราะห์ความแตกต่างในทางนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และวเิคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบอบการเมือง 
ระบบตลาด และสถาบนัทางสงัคมชนิดต่าง ๆ ได ้
 
ร.     326   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง     3  (3-0-6) 
PO. 326    Politics and Government of the Middle East 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    แนวความคิด  พฤติกรรมทางการเมือง  สถาบนัการเมือง  การจดัระเบียบการปกครอง  อิสลามการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงระบบการปกครอง รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์และผลกระทบต่อการเมืองระหวา่งประเทศ 
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนปัญหาในการพฒันาการลกัษณะทางสงัคมวทิยาของกลุ่มประเทศตะวนัออก
กลาง 
 
ร.     327   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้     3  (3-0-6) 
PO. 327   Politics and Government of South Asian Countries 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง  สถาบนัทางการเมือง การจดัระเบียบการปกครอง รวมทั้ง  
ความยุง่ยากซบัซอ้นของศาสนา ชาติพนัธ์ุของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้
 
ร.     329   ชนชั้นน า  โครงสร้างอ านาจ  ผูน้ า  และอ านาจทางการเมือง    3  (3-0-6) 
PO.  329    Elite, Power Structure, Political Leadership and Power 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    แนวคิดเร่ืองการแบ่งชั้นทางสงัคมซ่ึงเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่แนววเิคราะห์เร่ืองชนชั้นน าและผูน้ าทางการเมือง  
รวมทั้งอ านาจทางการเมือง  ซ่ึงจะศึกษาความหมาย  แนวคิดของนกัปราชญแ์ละนกัคิดคนส าคญั ๆ ในเร่ืองน้ี  ศึกษาถึงความ
ขดัแยง้ทางปรัชญาระหวา่งแนววเิคราะห์ ชนชั้นและผูน้ าทางการเมืองกบัแนววเิคราะห์อ่ืน ๆ เช่น พหุนิยม  ประชาธิปไตย  
นอกจากนั้นยงัศึกษาเร่ืองชนชั้นน าและผูน้ าทางการเมืองและการคดัเลือกสรรหาในสงัคม  และระบบการเมืองแบบเผดจ็การ
และประชาธิปไตย  รวมทั้งการวเิคราะห์เชิงประยกุตก์บัสงัคมและระบบการเมือง 
 
ร.    330   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6) 
PO. 330   Politics and Government of Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
ประวติัศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

โดยเนน้การตกเป็นอาณานิคม สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามเยน็ และช่วงหลงัส้ินสุดสงครามเยน็  นกัศึกษาจะไดศึ้กษาและ
วเิคราะห์ถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีมีผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
  
ร.    333   การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน         3 (3-0-6) 
PO. 333    Politics and Government of the People’s Republic of China 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
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   ระบบการเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเนน้ถึงปัญหาโครงสร้างของสงัคม  วฒันธรรม  สถาบนัการเมือง  
ตลอดจนการพฒันาการเมืองของสงัคมจีนตั้งแต่สมยัโบราณในยคุราชวงศต์่าง ๆ สมยัพรรคก๊กมินตัง๋  จนถึงสมยัรัฐ
คอมมิวนิสตใ์นปัจจุบนั  รวมทั้งศึกษาปัญหาการปฏิวติัสงัคมจีนตามแนวอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสตแ์ละการพฒันา
ประเทศตามแนวนโยบายใหม่ ๆ ในปัจจุบนั 
 
ร.    334    การเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น       3  (3-0-6) 
PO. 334    Politics and Government of Japan  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
     การเมือง การปกครองและการบริหารราชการของญ่ีปุ่นหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา  โดยใหค้วามส าคญั
แก่กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การปฏิรูปการเมือง และความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัการเมือง ขา้ราชการ ภาคธุรกิจ 
และประชาสงัคม หลงัทศวรรษท่ี 1990  
  
ร.     336     การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา       3  (3-0-6) 
PO. 336    Politics and Government of the United States of America 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ความเป็นมาทางรัฐธรรมนูญและการเมืองสหรัฐฯ  ปัจจยัทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม
และวฒันธรรม วเิคราะห์สถาบนัพ้ืนฐานในการปกครองของสหรัฐ และบรรดาพลงัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของรัฐบาล 
บทบาทและหนา้ท่ีของประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญและในทางปฏิบติั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหพนัธ์กบัมลรัฐ ระบบพรรค
และการด าเนินงานของรัฐสภา และศาล  
 
ร.     337   การเมืองการปกครองของยโุรป       3 (3-0-6) 
PO. 337    Politics and Government of Europe 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
   ศึกษาแนวความคิด วฒันธรรม และพฤติกรรมทางการเมือง สถาบนัการเมือง การจดัระเบียบการปกครอง รูปของ
รัฐบาล องคก์รแห่งอ านาจ รวมทั้งการเปรียบเทียบกบัความสมัพนัธ์และผลกระทบตอ่การเมืองระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศนั้น ๆ (ตลอดจนปัญหาในการพฒันาการ ลกัษณะทางสงัคมวทิยาของกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตกและ
ตะวนัออก) 
 
ร.    403    สมัมนา : ภาษากบัการเมือง        3 (3-0-6) 
PO. 403    Seminar : Language and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ภาษาอนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยใ์นฐานะสตัวก์ารเมืองจ าเป็นตอ้งมีตอ้งใช ้ โดยมุ่งพิจารณาความส าคญัของภาษาใน
แง่ทางการเมือง  ตลอดจนการใชภ้าษาตามความหมายท่ีกวา้งท่ีสุด คือ รวมถึงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
เช่น ภาษาในรัฐพิธีท่ีส าคญั ๆ  ภาษาท่ีใชส้ าหรับการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง  ศพัทบ์ญัญติัและศพัท์ ท่ีแปลมาจาก
ภาษาต่างประเทศ  ฯลฯ  ทั้งน้ีโดยจะเนน้ถึงแบบปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทยเป็นส าคญัดว้ย 
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ร.    404    สมัมนา : ศาสนากบัการเมือง       3  (3-0-6) 
PO. 404    Seminar : Religion and Politics  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    แนวความคิดทางปรัชญาสงัคมการเมืองในศาสนาหลกัของโลก  อนัไดแ้ก่ พทุธคริสต ์อิสลามและฮินดู  โดยมุ่งจะ
เขา้ใจ “การเมือง” ท่ีมองจากทศันะของศาสนาเหล่าน้ี  สงัคมในอุดมคติของศาสนาเหล่าน้ี  วธีิการไปถึงสงัคมในอุดมคตินั้นๆ 
ซ่ึงคงหมายรวมถึงการพิเคราะห์  การใชค้วามรุนแรงในศาสนาต่าง ๆ  เป็นวธีิการทางการเมือง และศาสนา  ในเชิง
ความสมัพนัธ์กบัความรุนแรงเชิงโครงสร้างดว้ยการศึกษา  ประเดน็เหล่าน้ีจะเนน้พิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนา  และ
การเมืองในประเทศไทยดว้ย 
 
ร.     405    สมัมนา : การเมืองและนวนิยาย       3 (3-0-6) 
PO. 405    Seminar : Politics and Novels 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ตั้งค  าถามกบัความหมายทาง “การเมือง” ท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจน  หรืออยา่งคลุมเครือในนวนิยายเร่ือง 
ต่าง ๆ  ทั้งน้ีโดยมีสมมติฐานเบ้ืองตน้วา่  นวนิยายไม่เพียงจะเป็นภาพสะทอ้นของสงัคมเท่านั้น  หากยงัท าหนา้ท่ีทาง  
การเมืองในการ “รักษา” หรือ “เปล่ียนแปลง” ระเบียบทางสงัคมดว้ย นอกจากจุดเนน้ท่ีเน้ือหาของนวนิยาย เช่น ในเร่ืองปัญหา
ความไม่ยติุธรรมในสงัคม  ความขดัแยง้ทางความเช่ือทางการเมืองหรือสงัคมประกิตทางการเมืองแลว้ยงัจะไดพิ้จารณาวธีิการ
ต่าง ๆ ท่ีจะใช ้“เขา้ใจ” นวนิยายนั้น ๆ ดว้ย  เป็นตน้วา่  วธีิการแบบโครงสร้างนิยม (Structuralism)  หรือแนวทางเนน้ทางการ
ตีความ (Hermeneutics)  เป็นตน้ 
 
ร.     406    สมัมนา : สตรีกบัการเมือง        3  (3-0-6) 
PO. 406    Seminar : Women and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
   พฒันาการของบทบาท หนา้ท่ี และฐานะของสตรีในสงัคมและในกิจกรรมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีผลกัดนัใหส้ตรีขยายบทบาทของตนในวงสงัคมและวงการเมืองในทุก ๆ ระดบั  ตลอดจนผลกระทบและแนวโนม้ใน
อนาคตของการขยายบทบาทดงักล่าว  ทั้งน้ี  จะเนน้ศึกษาถึงบทบาทของสตรีใน 
ประเทศไทยและในทวปีเอเชีย เป็นหลกัโดยเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆในโลกดว้ย 
 
ร.     412    ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมือง         3  (3-0-6) 
PO. 412     Theories on Society and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
     ความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง บทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชน
ชั้นและกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม อ านาจ การใชอ้  านาจ และความขดัแยง้ในเร่ืองอ านาจและผลประโยชน ์ตลอดจนวเิคราะห์สงัคม
และการเมืองโดยใชท้ฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมืองของนกัคิดส าคญั ๆ 
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ร.     414    สมัมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย      3 (3-0-6) 
PO. 414    Seminar on Thai Political Thoughts 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    ลกัษณะหรือปัญหาเฉพาะของส่ิงท่ีเรียกวา่  แนวความคิดทางการเมืองไทย โดยอาจเลือกพิจารณาประเด็น 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของวฒันธรรมเดิมท่ีก่อใหเ้กิดแนวคิดทางการเมืองไทย  อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวนัตกท่ี
มีต่อความคิดทางการเมืองไทย  ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนกัคิดคนส าคญั ๆ  ของไทยในอดีตและปัจจุบนั 
 
ร.     415    สมัมนา : ความรุนแรงและสนัติวธีิในทางการเมือง     3 (3-0-6) 
PO. 415    Seminar : Violence and Nonviolence in Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ปัญหาความรุนแรงในทางการเมืองในทางตรงและความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง  โดยมุ่งจะคิดคน้และน าเสนอ
วธีิการแกไ้ขปัญหาทางการเมืองโดยใชค้วามไม่รุนแรงเป็นหลกั  วชิาน้ีมุ่งท่ีจะแนะน าใหน้กัศึกษาคุน้เคยกบัต าราวชิาการทาง
การเมืองแบบไม่ใชค้วามรุนแรง  ศึกษาถึงชีวติของบุคคลซ่ึงใชค้วามไม่รุนแรงเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง  เหตุการณ์ท่ีคูต่่อสู้
ทางการเมืองใชค้วามไม่รุนแรง  เง่ือนไขทางทฤษฎีท่ีสนบัสนุนการใชค้วามไม่รุนแรง  ตลอดจนแนวความคิดทางจริยธรรมท่ี
สนบัสนุนการใชค้วามไม่รุนแรง 
 
ร.     416    สมัมนา : ปรัชญาการเมืองกรีก       3  (3-0-6) 
PO.  416    Seminar : Greek Political Philosophy 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    ปรัชญาการเมืองกรีกโดยใหค้วามส าคญักบังานเขียนของเมธีทางการเมืองกรีกคลาสสิค  อยา่งเพลโตและ
อริสโตเติล  วชิาน้ีเลือกน างานเขียนของปรัชญาเมธีเหล่าน้ีมาศึกษาตวับทอยา่งละเอียด โดยใหค้วามส าคญักบับริบทของสงัคม
กรีกโบราณ  รวมทั้งความคิดของปราชญก์รีกยคุก่อนโสกราตีส ขณะเดียวกนัก็ตั้งค  าถามกบัอิทธิพลทางความคิดท่ีปรัชญา
การเมืองกรีกมีต่อความคิดทางการเมืองในยคุต่อ ๆ มา โดยช้ีใหเ้ห็นประเด็นต่าง ๆ ทางปรัชญาการเมืองท่ียงัมีความส าคญัใน
ปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นค าถามเร่ืองรัฐท่ีดี   ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนดีกบัพลเมืองดี ตลอดจนปัญหาความยติุธรรมในสงัคม
การเมือง เป็นตน้ 
 
ร.    418    สมัมนา : ปรัชญาการเมืองสมยักลางและฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ    3 (3-0-6) 
PO. 418    Seminar : Medieval and Renaissance Political Philosophy 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    ปรัชญาการเมืองในยคุท่ีน่าสนใจท่ีสุดในประวติัศาสตร์  ภูมิปัญญาของมนุษย ์คือ สมยักลางต่อกบัยคุฟ้ืนฟู
ศิลปวทิยาการ โดยเลือกศึกษาความคิดของนกัปรัชญาการเมืองสมยักลางท่ีสมัพนัธ์กนัในทางอารยธรรมสามศาสนา คือ คริสต ์
ยวิและอิสลาม อยา่งนกับุญออกสัติน, อะไควนสั, โมเสส ไมมอนิดิส, อลัฟาราบีและอิบนิ  รุชด ์ เป็นตน้  พิจารณาความ
เช่ือมโยงระหวา่งธรรมชาติ   ศาสนา  กฎหมาย  การเมือง  และอิทธิพล  ซ่ึงมีต่อปรัชญาการเมืองในยคุฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ  ท่ี
เช่ือมโยงวทิยาศาสตร์  ศิลปและปรัชญาของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั  เช่นท่ีปรากฎในความคิดของ อีเรมสั, โธมสั มอร์, เลโอนาร์โด  
ดาวนิชี และโดยเฉพาะมาคิอาเวลลี ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นบิดาของปรัชญาการเมืองสมยัใหม่ 
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ร.    419    สมัมนา : ความคิดทางการเมืองแบบยโูทเปีย      3  (3-0-6) 
PO. 419    Seminar : Utopian Political Thoughts  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    แนวความคิดทางการเมืองแบบท่ีเรียกวา่ Utopian Political Thought ซ่ึงกล่าวกนัวา่เร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยัของเพลโต  
โดยจะมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลขององคป์ระกอบส าคญั ๆ เช่น  การเกิดข้ึนของคริสตศ์าสนา  ความยากไร้ของมวลชน  การปฏิวติั
ทางอุตสาหกรรม  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อแนวความคิดดงักล่าว  การศึกษาจะรวมถึงผลงาน
ส าคญั ๆ ของนกัคิดอยา่ง โธมสั  มอร์   แซงตซิ์มอง  โรเบิร์ต โอเวน  คาร์ล มาร์กซ์  
มาจนถึงนกัคิดสมยัปัจจุบนั  รวมทั้งงานเขียนเชิงวทิยาศาสตร์ เช่น Brave New World และ Walden Two ดว้ย 
 
ร.     420    กฎหมายปกครอง         3 (3-0-6) 
PO. 420     Administrative Law 

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบไดว้ชิา ร.211 
: ส าหรับนกัศึกษาสาขาการเมืองการปกครองตอ้งสอบไดว้ชิา ร.211 และ ร.312  

หลกัและลกัษณะพ้ืนฐานส าคญัของกฎหมายปกครอง  โครงสร้างของฝ่ายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง  หลกั
ทัว่ไปในการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  การจดัท าบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ  การ
กระท าทางปกครอง  การควบคุมฝ่ายปกครอง และศาลปกครอง 
 
ร.    423    สมัมนาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-6) 
PO. 423    Seminar on Problems of Social and Political Changes in Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.330 
    สมัมนาปัญหาส าคญั ๆ ในกระบวนการพฒันาการทางการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  ในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยแนะน าวธีิการในการศึกษาและการเขา้สู่ปัญหา การวเิคราะห์ปัญหาความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีกลุ่ม
ประเทศเหล่าน้ีเผชิญหนา้และน ามาซ่ึงความลม้เหลวในการพฒันาการในอดีต  ช้ีปัญหาอนัเป็นอุปสรรคในโครงสร้างทาง
สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบนั  เพ่ือเป็นช่องทางใหส้มัมนาและทราบถึงแนวโนม้ในอนาคตดว้ย 
 
ร.    424    สมัมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย     3 (3-0-6) 
PO. 424    Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.321 
    สมัมนาวเิคราะห์  เปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง  กรรมวธีิทางการเมืองการปกครองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสงัคม  ทั้งน้ีโดยเนน้ในแง่ทฤษฎีพร้อมดว้ยการหยบิยกตวัอยา่งจาก
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ตามสมควร 
 
ร.     426    แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ              3 (3-0-6) 
PO. 426    Concepts and Theories on Comparative Politics  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.320 
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    แนวความคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์กระแสหลกัในปัจจุบนัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบระบบการเมือง 
กระบวนการทางการเมือง พลวตัทางการเมือง และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เช่น แนววเิคราะห์แบบระบบ แนววเิคราะห์
โครงสร้างหนา้ท่ี ความทนัสมยัและพฒันาการทางการเมือง กระบวนการสงัคมประกิตทางการเมืองและวฒันธรรมทาง
การเมือง เป็นตน้ นอกจากน้ีจะเป็นการศึกษากรอบการวเิคราะห์อ่ืน ๆ ตามท่ีผูส้อนเห็นสมควร เช่น เร่ืองชนชั้นน า อ านาจ 
กระบวนการตดัสินใจ ตลอดจนบทวจิารณ์ของกลุ่มนกัวชิาการท่ีมีความคิดตรงขา้มกบัพวกกระแสหลกัดว้ย  รวมทั้งพิจารณา
แนววเิคราะห์ใหม่ ๆ เร่ืองการพ่ึงพิงเศรษฐศาสตร์ การเมือง รัฐ  
เป็นตน้ ทั้งน้ีเป็นการประยกุตใ์ชแ้นววเิคราะห์เหล่าน้ีในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ตลอดจน
พิจารณาขอ้จ ากดัและขอ้วจิารณ์ตอ่แนววเิคราะห์นั้น ๆ ดว้ย 
 
ร.     427    ชนชาติ  วฒันธรรม  และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3  (3-0-6) 
PO. 427    Seminar on Ethnicity and Political Problems in Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    พลวตัรความขดัแยง้ระหวา่งรัฐและกลุ่มชาติพนัธ์ุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยจะศึกษาถึงทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆ เพ่ือน าไปวเิคราะห์กรณีศึกษาของความขดัแยง้ทางกลุ่มชาติพนัธ์ุ   
 
ร.    428    สมัมนาทหารและการเมือง        3  (3-0-6) 
PO. 428    Seminar on Military and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    บทบาทของสถาบนัทหารในการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ หรือกลุ่มประเทศใด  ประเทศ
ในเอเชีย  อาฟริกา  ลาตินอเมริกา  ตามแต่ผูส้อนจะเสนอ 
 
ร.     429    สมัมนาเร่ืองผูน้ าทางการเมือง       3 (3-0-6) 
PO.  429    Seminar on Political Leadership 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา  ร.211 
    ทฤษฎีวา่ดว้ยผูน้ าโดยทัว่ไป ตลอดจนลกัษณะของผูน้ าและการน าในบริบทของสงัคมไทย 
 
ร.     435    สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวปีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  3 (3-0-6) 
PO.  435     Seminar on Mainland States and Society of Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
                  ศึกษาเก่ียวกบัรัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวปีในเอซียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยพิจารณาถึงพลวตัรการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีแต่ล่ะประเทศประสบอยู ่โดยวเิคราะห์ทั้งในภาพเฉพาะ
ของแต่ล่ะประเทศ และท่ีเก่ียวพนักบัภูมิภาค  
 
ร.    436    สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝ่ังทะเลในเอเชีย   3 (3-0-6) 
                  ตะวนัออกเฉียงใต ้        
PO. 436    Seminar on Maritime States and Society of Southeast Asia 
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วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
   ศึกษาเก่ียวกบัรัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝ่ังทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยพิจารณาถึงพล

วตัรการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีแต่ล่ะประเทศประสบอยู ่โดยวเิคราะห์ทั้ง
ในภาพเฉพาะของแต่ละประเทศ และท่ีเก่ียวพนักบัภูมิภาค  
 
ร.     515    สมัมนาความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวเิคราะห์ทางปรัชญาและการเมือง                 3 (3-0-6) 
PO.  515    Seminar on Philosophical Approach and Analysis of  Politics  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    วชิาน้ีมิไดเ้ป็นการเนน้ประวติัความคิดหรือปรัชญาการเมือง  หากเป็นการศึกษาถึงวธีิการคิดในทางปรัชญา
การเมืองแบบต่าง ๆ วา่มีวธีิการตีความปรัชญาการเมืองอยา่งไร โดยเนน้การเขา้ใจญาณวทิยา (Epistemology) ของวธีิการ
ตีความนั้น ๆ 
 
ร.    516    สมัมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบนั      3 (3-0-6) 
PO. 516    Seminar on Problems of Contemporary Political Theory 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    ทฤษฎีการเมืองของโลกในศตวรรษท่ี 20  โดยเนน้ถึงอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงทางอดุมการณ์ทางการเมือง  
ปรัชญาการเมือง  ศาสนาและแนวความคิดทางจิตวทิยาสงัคมท่ีมีตอ่ความคิดทางการเมือง  นอกจากน้ี  
ยงัพิจารณาวเิคราะห์เพ่ือปรับทฤษฎีการเมือง  อธิบายและหาทางแกไ้ขความบกพร่องทางการเมืองท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เช่น  
ปัญหาคอรัปชัน่  การโฆษณาชวนเช่ือและการเมืองแบบรุนแรง 
 
ร.    517    สมัมนา : ลทัธิมาร์กซ์        3  (3-0-6) 
PO. 517    Seminar on Marxism 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    ภูมิหลงัของลทัธิมาร์กซ์ท่ีเร่ิมตน้จากความคิดทางศาสนา  การผนัแปรจากความคิดทางศาสนามาเป็นความคิดทาง
การเมือง  อิทธิพลของความคิดแบบไดอาเลค็ติคและคติวตัถุนิยมท่ีมีต่อแนวความคิด  โดยจะพิจารณางานเขียนของ คาร์ล 
มาร์กซ์ และนกัคิดส าคญั ๆ ในส านกัน้ี อาทิเช่น   เลนิน  สตาลิน  ทรอสก้ี  และเหมา  เป็นตน้ 
 
ร.     518    การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมือง    3  (2-2-5) 
PO.  518    Readings in Theory and Philosophy of Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.210 
    การศึกษาโดยอิสระของนกัศึกษาแต่ละคนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนมีความสนใจเป็นพิเศษภายใตก้ารควบคุม
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการ  เร่ืองท่ีเลือกศึกษาโดยอิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมืองโดย
การแนะน ายนิยอมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการในเร่ืองนั้น ๆ 
 
ร.     519    การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมือง    3 (2-2-5) 
PO. 519    Directed Individual Research in Theory and Philosophy of Politics 
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วชิาบงัคบัก่อน :สอบไดว้ชิา ร.210 
    การวจิยัท่ีนกัศึกษาแต่ละคนไดเ้ลือกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง
วชิาการ  เร่ืองท่ีเลือกศึกษาวจิยัตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมือง  โดยการแนะน ายนิยอมของอาจารยท่ี์
ปรึกษาทางวชิาการในเร่ืองนั้น ๆ 
 
ร.    523    การฝึกงานทางการเมืองการปกครอง       3 (0-6-3) 
PO. 523    Field Work in Government and Politics 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป  
    ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง และประชาสงัคม สามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพการท างานท่ีแทจ้ริง โดยใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ฝึกงานในส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน งาน
พฒันาชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนก าหนดไว ้ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะและสร้างประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ๆ 
 
ร.    537     การศึกษาวจิยัภาคสนามทางรัฐศาสตร์      3  (2-2-5) 
PO. 537     Field Research in Political Science 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป  
    วจิยัภาคสนามตามเน้ือหาสาระในแต่ละวชิาภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน  
 
ร.    538    การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง     3  (2-2-5) 
PO. 538    Readings in Politics and Government  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    ศึกษาโดยอิสระของนกัศึกษาแต่ละคนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนมีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใตก้ารควบคุมแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการ  เร่ืองท่ีเลือกศึกษาโดยอิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครอง 
 
ร.    539    การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง   3 (2-2-5) 
PO. 539    Directed Individual Research in Politics and Government 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211 
    วจิยัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีนกัศึกษาแต่ละคนไดเ้ลือกภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการ  เร่ือง
ท่ีเลือกศึกษาวจิยัตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองการปกครอง โดยการแนะน ายนิยอมของอาจารย ์
ท่ีปรึกษา  และอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการในเร่ือง   นั้น ๆ 
 

2.2) สาขาบริหารรัฐกจิ 
ร.    242    ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ        3 (3-0-6) 
PO. 242    Organization Theories  and Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
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    ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารและการจดัการ ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัก าหนดการออกแบบ
โครงการสร้างองคก์าร เช่น กลยทุธ์ ขนาด ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและวฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ รูปแบบการจดัโครงสร้าง
องคก์ารต่างๆ และการปรับกระบวนงานภายในใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
 
ร.    250     การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ       3  (3-0-6) 
PO. 250     Strategic Planning in Public Sector                              

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
    หลกัการ แนวคิด และกระบวนการการวางแผน ตลอดจนพฒันาการของบริบททางการบริหารงานของภาครัฐท่ี
ส่งผลต่อการน าไปสู่การวางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการวเิคราะห์และก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์ขององคก์าร รวมถึงความสอดคลอ้งของนโยบายและแผนเชิงกลยทุธ์ ตลอดจนการประเมินการน าแผนไปปฏิบติั โดยใช้
กรณีศึกษาจากองคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคสาธารณะต่างๆ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกบัภาคเอกชน 
 
ร.    251     การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ                    3  (3-0-6) 
PO. 251    Public Human Resource Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.241  
    ปรัชญา  แนวคิด หลกัการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ กระบวนการและเทคนิคของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ การก าหนดงานและต าแหน่ง รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ โดย
ค านึงถึงผลกระทบ ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ   
 
ร.    342    เทคนิคการบริหารและการจดัการ       3  (3-0-6) 
PO. 342    Administrative Techniques and Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.241 
   ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการบริหารและการจดัการท่ีเนน้การส่งเสริมการบริหารงานและการบริการ 
ในภาครัฐใหไ้ดคุ้ณภาพ รวมตลอดถึงการปรับใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่ในการบริหารงานภาคสาธารณะ ช่วยในการตดัสินใจ และ
สร้างเครือข่ายการท างานเช่ือมโยงภาคส่วน 
 
ร.    343    พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร       3  (3-0-6) 
PO. 343    Organization Culture and Behavior 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
    แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร   ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมและความสมัพนัธ์
ของมนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคล  กลุ่ม  องคก์าร  ศึกษาเร่ืองการจูงใจ  ภาวะผูน้ า  ความร่วมมือและความขดัแยง้ในองคก์าร  
อ านาจอิทธิพล  และการติดต่อส่ือสารในองคก์าร  ความส าคญัของวฒันธรรมองคก์าร และผลท่ีมีพฤติกรรมของมนุษย ์การ
พฒันาองคก์ารและการบริหารการเปล่ียนแปลง 
 
ร.     345    องคก์ารและการจดัการสาธารณะไทย      3  (3-0-6) 
PO. 345    Thai Public Organization and Management  
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   บทบาท โครงสร้าง และกระบวนการจดัการขององคก์ารท่ีมีบทบาทดา้นการจดับริการสาธารณะในประเทศไทย 
โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มองคก์รในภาครัฐ (governmental bodies) และกลุ่มองคก์รท่ีมิใช่รัฐ (non-governmental bodies) ตลอดจน
ศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบ เคร่ืองมือ และแนวทางในการจดับริการสาธารณะในประเทศไทย 
 
ร.     346    การบริหารโครงการ        3  (3-0-6) 
PO. 346    Project Management   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.250 
    แนวคิดเก่ียวกบัโครงการ และการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการตั้งแต่การจดัท าและวเิคราะห์
โครงการ การจดัองคก์ารของโครงการ การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูด้  าเนินการตามโครงการ  
การวางแผน การปฏิบติั การควบคุมและติดตามประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ  
 
ร.     347    การประเมินผลโครงการ          3  (3-0-6) 
PO. 347    Project Evaluation  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.250 
   แนวความคิดเก่ียวกบัการประเมินผลโครงการ  และการป้อนกลบัของขอ้มูล  หลกัการ  วธีิการ  และกระบวนการ
ประเมินผล ตวัแบบการประเมินผลโครงการ  การใชเ้คร่ืองมือวดัและเทคนิคการวดัผลโครงการ   
การด าเนินการประเมินผล โครงการ และการประเมินผลกบัสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ 
 
ร.    349     การจดัการเครือข่ายในภาคสาธารณะ       3  (3-0-6) 
PO. 349    Network Management in Public Sector 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
แนวความคิดและวธีิปฏิบติัในการบริหารจดัการภายใตก้ารเปล่ียนแปลง และภายใตค้วามซบัซอ้นในบริบทต่างๆ 

การพฒันากระบวนการตดัสินใจและใชเ้คร่ืองมือทางการวเิคราะห์เครือข่าย เพ่ือน าไปปรับใชก้บัการบริหารงานภาคสาธารณะ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะมีการใชต้วัอยา่งการบริหารจดัการจากกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
เขา้ใจการน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จริง เช่น การบริหารการประสานองคก์รภาครัฐ การบริหารการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจ และประชาชน และการบริหารการจดัการภยัพิบติั เป็นตน้ 
 
ร.    350    การบริหารรัฐกิจไทย        3  (3-0-6) 
PO. 350    Introduction to Thai Public Administration 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบไดว้ชิา ร.241 
    ศึกษาถึงประวติัศาสตร์และพฒันาการของระบบบริหารงานภาครัฐในประเทศไทย และศึกษาถึงโครงสร้าง 
กระบวนการ และลกัษณะส าคญัของการบริหารรัฐกิจไทยร่วมสมยั โดยจะครอบคลุมทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง การ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากน้ี เน้ือหา
ยงัครอบคลุมถึงทิศทางและแนวโนม้ความเปล่ียนแปลงในการบริหารรัฐกิจไทย 
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ร.     353    การบริหารแรงงาน        3  (3-0-6) 
PO. 353    Labour Administration 
    ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรกบัก าลงัแรงงาน  บทบาทของแรงงานในการพฒันาเศรษฐกิจ  สภาพและปัญหา
ของแรงงาน  หลกัการและแนวทางก าหนดนโยบายดา้นแรงงาน  บทบาทของรัฐบาลในดา้นการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่ของ
การก าหนดค่าจา้งขั้นต ่า  การคุม้ครองแรงงาน  การแรงงานสมัพนัธ์  การจดัหางานและการพฒันาฝีมือแรงงาน  การให้
หลกัประกนัสงัคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน  ตลอดจนการศึกษาโดยเนน้ถึงปัญหาการบริหาร
แรงงานในประเทศไทยดว้ย 
 
ร.    354     การบริหารเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ       3 (3-0-6) 
PO. 354    Strategic Management in Public Sector 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
    แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ เพ่ือน าไปปรับใชก้บัหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารอิสระ และ
องคก์ารสาธารณะต่าง ๆ โดยครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจขององคก์าร การวเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาสและภาวะคุกคาม การก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั และการประเมิน 
กลยทุธ์ โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองคก์ารท่ีเป็นเลิศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือมาประยกุตใ์ช้
อยา่งเหมาะสม 
 
ร.    357    การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                    3  (3-0-6) 
PO. 357    Human Resource Development 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ร.251 
    ปรัชญา หลกัการ กระบวนการ เทคนิคและวธีิการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร พฒันาการของขอบข่ายของ
การพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ากการฝึกอบรมและพฒันา การปรับปรุงการปฏิบติังาน ไปสู่ขอบข่ายแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
แนวโนม้และทิศทางของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร รวมทั้งกลยทุธ์ วธีิการในทางปฏิบติั และปัญหาการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารชั้นน าทั้งของไทยและต่างประเทศ 
 
ร.    358     การบริหารการพฒันาในบริบทโลก        3  (3-0-6) 
PO. 358    Development Administration in Global Context 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.241 
    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการพฒันาและการบริหารการพฒันา  สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการบริหารการพฒันา 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน บทบาทตวัแสดง (Actors) ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคมในการบริหารการพฒันา กลไกและ
กระบวนการบริหารพฒันา รวมทั้ง ปัญหาในการบริหารการพฒันาต่างๆ โดยเนน้ศึกษาการบริหารการพฒันาในประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ 
 
ร.     359    การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ       3  (3-0-6) 
PO. 359    Public Administration in Comparative Perspective 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241 
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                   การบริหารรัฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศท่ีพฒันา เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น 
เป็นตน้ และประเทศท่ีก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชียใต ้โดยศึกษา
โครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการบริหารงาน รูปแบบและลกัษณะขององคืกรในภาครัฐ วฒันธรรมและพฤติกรรมการ
ท างาน นวตักรรมการบริหารงานใหม่ ๆ ปัจจยัของความส าเร็จ และความลม้เหลวของการพฒันา การบริหารงานภาครัฐในแต่
ละประเทศ ตลอดจนวธีิการในการจดัการปัญหาในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น ปัญหาการคอร์รัปชัน่  
 
ร.    360    การบริหารการคลงัและงบประมาณ        3 (3-0-6) 
PO. 360    Public Budgeting and Fiscal Administration 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ร.241  
     เศรษฐกิจกบัการคลงั เป้าหมายและหนา้ท่ีดา้นเศรษฐกิจของรัฐ กิจกรรมทางการคลงั ระบบการคลงั การจดัการ
ดา้นรายรับ การจดัการดา้นภาษีอากรและหน้ีสาธารณะของประเทศ การจดัการดา้นรายจ่าย  ความส าคญัและบทบาทของ
งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลงัและงบประมาณ และผลกระทบของส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีผลต่อการบริหารการคลงัและงบประมาณของประเทศ 
 
ร.    361    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ       3  (3-0-6) 
PO. 361    Introduction to Public Policy 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.211 และ ร.241 
    วชิาน้ีเป็นการปูพ้ืนฐานวชิานโยบายสาธารณะ โดยเร่ิมจากการศึกษาธรรมชาติของนโยบายสาธารณะ 
กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ผูเ้ล่นในกระบวนการ ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะพ้ืนฐานของ
ส านกัต่าง ๆ และบริบทนโยบายท่ีเปล่ียนไปจากยคุท่ีรัฐเป็นผูเ้ล่นหลกั มาถึงยคุการจดัการปกครอง 
 
ร.    363    การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน        3  (3-0-6) 
PO. 363    Local Financial Administration  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.360 
    แนวความคิดและหลกัการในการบริหารการคลงัของทอ้งถ่ิน  เทคนิคการพยากรณ์และการจดัการรายรับรายจ่าย
ของทอ้งถ่ิน  การจดัการการเงิน  ระบบบญัชี  การตรวจสอบ  และการวดัผลงานขององคก์ารทอ้งถ่ินท่ีมีรูปแบบการปกครอง
ตนเอง  ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหวา่งการคลงัทอ้งถ่ินและการคลงัระดบัชาติ  โดยเนน้ศึกษากรณีทั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 
ร.    366    นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม          3  (3-0-6) 
PO. 366    Environmental  Policy and Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.241  
    หลกัการ แนวคิดและแนวทางในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการนโยบายและเคร่ืองมือทางนโยบาย
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคมท่ีมีต่อการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติั  บทบาทและความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคก์รพฒันาเอกชน 
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และองคก์ารระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งบกบันโยบายและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก 
ตลอดจนประสบการณ์ในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยและประเทศอ่ืน 
  
ร.    367    เทคนิคและการวเิคราะห์นโยบาย        3  (3-0-6) 
PO. 367    Public Policy Analysis and Techniques 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ร.360 
นโยบายสาธารณะทั้งแนวการวเิคราะห์นโยบาย โดยปูพ้ืนฐานเก่ียวกบัแนวคิดและเทคนิคการวเิคราะห์นโยบาย 

และแนวกระบวนนโยบายตั้งแตก่ารท่ีความคิดเห็นสาธารณะกลายมาเป็นนโยบายสาธารณะ การน านโยบายมาสู่การปฏิบติั 
และเหตผุลของความลม้เหลว/ส าเร็จของนโยบาย บทบาทของแนวคิดสาธารณะท่ีมีผลต่อการเลือกเคร่ืองมือนโยบาย รวมถึง
ผลกระทบทางจริยศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม อนัเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายดงักล่าว 
 
ร.    368    นโยบายและการจดัการเมือง        3  (3-0-6) 
PO. 368    Urban Policy and Management 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.241 
    ความหมาย และ วฎัจกัรของเมือง  บทบาทของเมืองในมิติการพฒันาทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคม  วเิคราะห์
สภาพปัญหาท่ีมาพร้อมกบัการเติบโตของเมือง  เขา้ใจถึงทิศทางการพฒันาเมือง รวมทั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ
นโยบายและการจดัการ  และแนวทางในการบริหารจดัการเมืองในมิติต่าง ๆ  เช่น  ผงัเมือง  ส่ิงแวดลอ้ม  และการบริการทาง
สงัคม  รวมทั้งกระบวนการและเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจดัการเมือง โดยศึกษาประสบการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
ร.    369     การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      3  (3-0-6) 
PO. 369     Local Government  Management  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ ร.241  
                  บทบาทและการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบในการ
จดับริการสาธารณะทอ้งถ่ิน ท าความเขา้ใจกบัลกัษณะส าคญัและความแตกต่างระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
องคก์รภาครัฐประเภทอ่ืนๆ กระบวนการนโยบายสาธารณะทอ้งถ่ิน กระบวนการบริหาร การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การ
คลงัสาธารณะและงบประมาณ  ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาคและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยใหค้วามส าคญักบักรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 
ร.     420    กฎหมายปกครอง         3 (3-0-6) 
PO. 420     Administrative Law 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211   
: ส าหรับนกัศึกษาสาขาการเมืองการปกครองตอ้งสอบไดว้ชิา ร.211 และ ร.312       
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หลกัและลกัษณะพ้ืนฐานส าคญัของกฎหมายปกครอง  โครงสร้างของฝ่ายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง  หลกั
ทัว่ไปในการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  การจดัท าบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ  การ
กระท าทางปกครอง  การควบคุมฝ่ายปกครอง และศาลปกครอง 
 
ร.    443     สมัมนาการบริหารรัฐกิจ         3  (3-0-6) 
PO. 443    Seminar  in Public Administration 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.241 
    การสมัมนาแลกเปล่ียนความรู้ในประเด็นร่วมสมยัต่างๆ ทางดา้นการบริหารรัฐกิจทั้งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการบริหารรัฐกิจท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและนกัศึกษา 
 
ร.    449     การจดัการภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน       3  (3-0-6) 
PO. 449     Disaster and Emergency Management 

พ้ืนฐานของการบริหารการจดัการขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานตอบรับต่อภาวะท่ีเร่งด่วน การจดัการภายใน
องคก์รในภาวะวกิฤต และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ และศึกษาการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มภายนอกและภยัพิบติัแต่ละชนิด 
ตลอดจนการด าเนินงานของเครือข่ายการบริหารและการจดัการของคก์รภาครัฐและภาคต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรเทาสา
ธารณภยั ปัจจยัท่ีช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิหผลและประสิทธิภาพ และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัภาวะท่ี
แปรเปล่ียนตลอดเวลา มีกระบวนการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งมากข้ึน โดยจะมีการใชก้รณีศึกษาในการบริหารการจดัการภยัพิบติั
และภาวะฉุกเฉิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นตวัอยา่งจริงประกอบการศึกษ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจถึงการน าหลกัการ
ไปใชอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
ร.     453    สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์                  3  (3-0-6) 
PO. 453     Seminar on Strategic Human Resource Management  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.251 
สมัมนาบริบทของการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ มุมมองเก่ียวกบัการลงทุนทรัพยากรมนุษย ์ 

(ทุนมนุษย)์ แนวโนม้ของการจดัการทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการจดัการฯ การวางแผนทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ 
รวมทั้งพฒันาบทบาทเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในภาครัฐ การน าการจดัการเชิงกลยทุธ์มาปฏิบติัและผลกระทบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ร.    455    สมัมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ       3  (3-0-6) 
PO. 455    Seminar on  Contemporary Issues in Public Policy 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.361 
     สมัมนาประเด็นร่วมสมยัในแตล่ะดา้นของนโยบายท่ีเลือก เช่น นโยบายดา้นสุขภาพ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
เป็นตน้  โดยเลือกประเดน็ตามความสนใจของผูศึ้กษา 
 
ร.     463     สมัมนาการบริหารการคลงัสาธารณะ         3  (3-0-6) 
PO. 463     Seminar on Public Finance  
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วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ศ.210, และ ร.360  
                  วเิคราะห์นโยบายเก่ียวกบัการคลงัสาธารณะ  บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  กลไกและเคร่ืองมือต่างๆ ของ
รัฐบาล  สถาบนัการคลงั  ตลอดจนศึกษาถึงระบบการคลงั  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบภาษีอากร  การบริหารรายรับและรายจ่ายของ
รัฐบาล  การก่อหน้ีสาธารณะอนัส่งผลกระทบต่อสาธารณะ 
 
ร.    467    สมัมนาการบริหารรัฐวสิาหกิจ         3  (3-0-6) 
PO. 467    Seminar on Management of Public Enterprises 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วชิา ร.241 
    สมัมนาถึงประวติัความเป็นมา  รูปแบบ ฐานะ  การจดัองคก์าร  โครงสร้าง  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงาน
คลงั  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์ารรัฐวสิาหกิจดว้ยกนั  และความสมัพนัธ์ของรัฐวสิาหกิจกบัหน่วยงานของรัฐบาล  การ
ควบคุมโดยรัฐบาล  ซ่ึงจะไดพิ้จารณาถึงความเก่ียวพนัทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ท่ีมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคแ์ละ
นโยบายของรัฐบาลดว้ย  การอภิปรายเพ่ือหามาตรการในการประเมินผลงานและบทบาทของรัฐวสิาหกิจท่ีมีต่อการวางแผน
และการพฒันาประเทศ 
 
ร.     567     การฝึกงานทางบริหารรัฐกิจ       3  (0-6-3) 
PO. 567    Field Work in Public Administration  

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป  
   มุ่งใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารงานในองคก์ารในภาคปฏิบติั และสามารถน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพการท างานท่ีแทจ้ริง โดยใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ฝึกงานในส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในประเดน็ต่างๆ ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนก าหนดไว ้ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะและสร้างประสบการณ์ในการท างานร่วมกบับุคคล
อ่ืนๆ 
 
ร.    568     การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ        3  (2-2-5) 
PO. 568     Readings in Public Administration  

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป  
     ศึกษาโดยอิสระของนกัศึกษาแต่ละคนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีนกัศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษภายใตก้ารควบคุม
แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการ เร่ืองท่ีเลือกศึกษาโดยอิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ โดยการแนะน า
และยนิยอมของอาจารยท่ี์ปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการนั้นๆ 
 
ร.     569    การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ                  3  (2-2-5) 
PO. 569    Directed Individual Research in Public Administration   

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาปีท่ี 3 ข้ึนไป  
   ศึกษาวจิยัในประเดน็หวัขอ้ท่ีนกัศึกษาแต่ละคนสนใจเลือกศึกษาภายใตก้ารควบคุม แนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา

ทางวชิาการ โดยเลือกศึกษาหวัขอ้วจิยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจท่ีไดรั้บการแนะน าและยนิยอมจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการในเร่ืองนั้นๆ                       
 



 

68 

 

2.3)  สาขาการระหว่างประเทศ 
ร.    272    ประวติัศาสตร์การทูต        3  (3-0-6) 
PO. 272    Diplomatic History 

ประวติัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยหยบิยกเหตุการณ์และการตกลงทางการทูตคร้ังส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อ
ระบบความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่สมยัท่ีมีการประชุมระหวา่งชาติท่ีเวยีนนา  
เม่ือปี ค.ศ. 1815 มาจนถึงปัจจุบนั 
 
ร.    280    การเมืองระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา     3  (3-0-6) 
PO. 280    International Politics: Theories and Case Studies 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.271 
เหตุการณ์ท่ีส าคญั ๆ ในโลก โดยใชท้ฤษฎีการเมืองระหวา่งประเทศท่ีส าคญัต่างๆ เนน้ศึกษาตั้งแต่การเมือง

ระหวา่งประเทศหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงสมยัปัจจุบนั เช่น สงครามเยน็ สงครามเกาหลี สงครามเวยีดนาม ความขดัแยง้
ระหวา่งจีนกบัโซเวยีต ปัญหาการลดก าลงัอาวธุ การผอ่นคลายความตึงเครียด ความขดัแยง้ในตะวนัออกกลาง การส้ินสุด
สงครามเยน็ เหตุการณ์ 9/11 การก่อการร้ายระหวา่งประเทศ และความเปล่ียนแปลงในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นตน้ 
 
ร.    290    องคก์ารระหวา่งประเทศ        3 (3-0-6) 
PO. 290    International Organizations 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.271 
ประวติัองคก์ารระหวา่งประเทศในระดบัต่าง ๆ เร่ิมจากการประชุมระหวา่งประเทศท่ีกรุงเฮก สนันิบาตชาติและ

สหประชาชาติ และองคก์ารการคา้โลก (WTO)  ตลอดจนองคก์ารระดบัภูมิภาคต่างๆ  โดยจะช้ีใหเ้ห็นโครงสร้างและอ านาจ
หนา้ท่ี  บทบาท  และการด าเนินงานขององคก์ารเหล่าน้ีในการแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งทางดา้นสงัคม  
เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนพิจารณาถึงความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศดว้ย 
 
ร.    291    กฎหมายระหวา่งประเทศ        3  (3-0-6) 
PO. 291    International Law  

หลกัการและทฤษฎีของกฏหมายระหวา่งประเทศ   ท่ีมาของกฏหมายระหวา่งประเทศ จากอดีตถึงปัจจุบนั   
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกฏหมายภายในกบักฏหมายระหวา่งประเทศ  สถานะของบุคคลในกฏหมายระหวา่งประเทศ  รวมถึง
สิทธิและหนา้ท่ีของรัฐในความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐต่อรัฐ  รัฐต่อเอกชน  ท่ีมาและบทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ  และกฎ
มายระหวา่งประเทศทางทะเล ตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่งกฏหมายระหวา่งประเทศกบัการเมือง  เศรษฐกิจ 
สงัคม ฯลฯ ซ่ึงอาจจะน ามาศึกษาเป็นกรณีๆ  ไป 
 
ร.     370    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย     3  (3-0-6) 
PO. 370    Thai Foreign Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ร.280 
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัต่างประเทศในสมยัต่าง ๆ  พิจารณาปัจจยัและกระบวนการในการก าหนดนโยบาย  
แบบแผนของนโยบาย  การด าเนินนโยบายต่างประเทศ  ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ 
ท่ีมีผลต่อการเมืองภายในของไทย 
 
ร.    371    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 371    Southeast Asian Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280   
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละความสมัพนัธ์กบัมหาอ านาจนอกภูมิภาค 

วชิาน้ีจะเร่ิมดว้ยการส ารวจปัจจยัดา้นประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลกระทบถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศดงักล่าว ตามดว้ย
การศึกษาความทา้ทายและประเดน็ปัญหาท่ีประเทศในภูมิภาคเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งวเิคราะห์ความขดัแยง้และความ
ร่วมมือภายใตค้วามทา้ทายเหล่าน้ี 
 
ร.     373    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก     3(3-0-6) 
PO. 373    Foreign Relations and Policies in East Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของชาติในเอเชียตะวนัออก อนัไดแ้ก่  จีน  ญ่ีปุ่น  เกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้รวมทั้ง 

ไตห้วนั ตลอดจนความสมัพนัธ์ของประเทศเหล่าน้ีกบัประเทศมหาอ านาจและประเทศในภูมิภาคใกลเ้คียง  
อีกทั้ง ศึกษาบทบาทของประเทศเหล่าน้ีในองคก์ารระหวา่งประเทศ     
 
ร.    375    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา   3  (3-0-6) 
PO. 375    Latin American Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
พ้ืนภูมิหลงัของนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบนั  และเนน้เหตุการณ์ปัจจุบนั

เป็นส าคญั  โดยจะพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศเหล่าน้ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตการคา้เสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 
นอกจากนั้นจะไดร่้วมพิจารณาศึกษาการด าเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศท่ีมีต่อสหรัฐอเมริกาและต่อประเทศอ่ืน 
ๆ ในโลกอีกดว้ย 
 
ร.    376    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง    3  (3-0-6) 
PO. 376    Middle East Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
นโยบายต่างประเทศและการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง โดยจะพิจารณาถึงการ

รวมกลุ่มรัฐอาหรับ (Arab League)  การด าเนินนโยบายของกลุ่มประเทศเหล่าน้ีต่อสหประชาชาติ  ต่อประเทศมหาอ านาจและ
ต่อปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหรับกบัอิสราเอล 
 
ร.    377     ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม       3  (3-0-6) 
PO. 377     International Relations and Environment 
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วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
หลกัการและแนวความคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความเช่ือมโยงระหวา่งประเด็น

ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  กระบวนการทางนโยบายส่ิงแวดลอ้มของประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและองคก์รพฒันาเอกชนระหวา่งประเทศ (INGOs) ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
การคา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ความตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Multilater Environmental Agreements- MEAs) และความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้กรณีศึกษาในปัจจุบนั 
 
ร.    379     ขนบธรรมเนียมและความสมัพนัธ์ทางการทูตและการกงสุล    3  (3-0-6) 
PO. 379      Protocol, Diplomatic and Consular Relations 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ขนบธรรมเนียม  ระเบียบปฏิบติัทางการทูตและการกงสุล  ววิฒันาการของการทูตและสนธิสญัญาระหวา่งประเทศ

ท่ีเก่ียวกบัการทูต  การกงสุลและคณะทูตพิเศษ  เช่น  อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961  
อนุสญัญากรุงเวยีนนาวา่ดว้ยความสมัพนัธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963  กบัอนุสญัญาวา่ดว้ยคณะทูตพิเศษ ค.ศ. 1969  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ศึกษาถึงเร่ืองภารกิจ  หนา้ท่ี    เอกสิทธ์ิ  และความคุม้กนัทางการทูตและการกงสุล 
 
ร.    381   ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ    3  (3-0-6) 
PO. 381    Foreign Policy of  Major Powers   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280  
บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น และรัสเซีย  ในการเมืองโลกปัจจุบนั 

โดยวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ   การเมือง   การทหาร ในหมู่มหาอ านาจดว้ยกนัเอง  และระหวา่งมหาอ านาจ
เหล่านั้นกบัประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งบทบาทของมหาอ านาจในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
 
ร.    383   ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน   3  (3-0-6) 
PO. 383    Foreign Policy of the People’s Republic of China 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
นโยบายต่างประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิจารณาถึงปัจจยัและองคป์ระกอบตา่งๆ ท่ีมีผลต่อ

การด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนและผลของการด าเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่อการเมืองระหวา่งประเทศ 
 
ร.    384    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น     3  (3-0-6) 
PO. 384    Foreign Policy of Japan 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
การด าเนินนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่นในยคุหลงัสงครามเยน็    โดยใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการก าหนด

นโยบาย ตวัแสดง และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนดนโยบายและการด าเนินนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น  โดยจะ
ครอบคลุมถึงบทบาทของญ่ีปุ่นในฐานะมหาอ านาจบทบาทต่อประเทศก าลงัพฒันา  รวมทั้ง ปัญหา 
ความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและทิศทางในอนาคต 
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ร.    385   ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย                      3  (3-0-6) 
PO. 385   Foreign Policy of  Russia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280  
พฒันาการและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลกตั้งแตห่ลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง โดยพิจารณาถึงปัจจยัภายใน

และภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวยีตในช่วงสงครามเยน็และรัสเซียในช่วงหลงั
สงครามเยน็ ความต่อเน่ืองและการเปล่ียนแปลงในนโยบายต่างประเทศและความสมัพนัธ์ต่างประเทศของรัสเซียกบั
มหาอ านาจและกบัภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งประเด็นร่วมสมยัและแนวโนม้ในอนาค        
ร.    386    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา     3  (3-0-6) 
PO. 386    Foreign Policy of the United States of America 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
การก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  โดยพิจารณาองคป์ระกอบทางการเมืองและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการวางแผนและด าเนินนโยบายต่างประเทศ  โดยจะเนน้ถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตน้มาต่อภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 
ร.    387    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยโุรป     3  (3-0-6) 
PO. 387    European Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในทวปียโุรป และวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศของประเทศเหล่าน้ี  โดย

พิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศ เช่น สหภาพยโุรป  นาโต ้ ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ ของประเทศในทวปียโุรปและ
ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนจากการล่มสลายของลทัธิคอมมิวนิสตใ์นยโุรปตะวนัออก นอกจากน้ี  
ยงัศึกษาบทบาทของกลุ่มประเทศในยโุรปท่ีมีต่อการเมืองระหวา่งประเทศดว้ย 
 
ร.    389    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 389    Foreign Policy of South Asian Countries 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้ อนัประกอบดว้ย  อินเดีย  ปากีสถาน อฟักานิสถาน บงั

คลาเทศ  ศรีลงักา  เนปาล  ภูฐานและมลัดีฟส์  โดยจะเนน้ความส าคญัของกลุ่มประเทศน้ีท่ีมีต่อขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด กลุ่ม
ประเทศอฟัริกา  ตะวนัออกกลาง  เอเชียแปซิฟิค  และประเทศอ่ืน ๆ  ตลอดจนศึกษาความร่วมมือในการจดัตั้งองคก์ร  ความ
ร่วมมือในภูมิภาคระหวา่งกลุ่มประเทศเอเชียใตด้า้นเศรษฐกิจ  การเมือง  และสงัคม  และความร่วมมือระหวา่งกลุ่มเอเชียใตก้บั
องคก์รภูมิภาคอ่ืน  ๆ เช่น  อาเซียน  เอเปค  และสหภาพยโุรป  
 
ร.    393    การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและการก าหนดนโยบายต่างประเทศ   3  (3-0-6) 
PO. 393     Analysis of Foreign Policy and Foreign Policy Making 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ทฤษฎี แนวความคิด กรอบการวเิคราะห์ และกระบวนการก าหนดนโยบายต่างประเทศโดยทัว่ไป โดยเนน้ถึงปัจจยั 
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ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนโครงสร้างหน่วยงาน และระบบการเมืองท่ีมีบทบาทในการก าหนดและ
ด าเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบต่าง ๆ ท่ีส าคญัจากการด าเนินนโยบายต่างประเทศดว้ย 
 
ร.    394    ยทุธศาสตร์ศึกษาและความมัน่คงระหวา่งประเทศ     3  (3-0-6) 
PO. 394    Strategic Studies and  International Security 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
แนวคิดยทุธศาสตร์และความมัน่คงระหวา่งประเทศ  เช่น  ความมัน่คงร่วมกนั (Collective Security)  

การป้องกนัร่วมกนั (Collective Defense) และ ความมัน่คงโดยร่วมมือกนั (Cooperative  Security) รวมทั้งประเด็นความมัน่คง
ท่ีส าคญั ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
 
ร.    396    การทูตและการเจรจาระหวา่งประเทศ      3 (3-0-6) 
PO. 396    Diplomacy and International Negotiation 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา  ร.280 
ประวติัศาสตร์และววิฒันาการทางการทูตโดยสงัเขป นกัศึกษาจะไดศึ้กษาถึงทฤษฎี ขั้นตอน ยทุธศาสตร์การเจรจา

ระหวา่งประเทศ ความส าคญัของอ านาจ รวมทั้งปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อการเจรจาระหวา่งประเทศ โดยเนน้
กรณีศึกษาท่ีส าคญัและการจ าลองสถานการณ์จริง 
 
ร.    397     การเมืองขององคก์รและการพฒันาระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6) 
PO. 397     The Politics of International Aid and International Development 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
พฒันาการของแนวคิด ทฤษฎีดา้นการพฒันาระหวา่งประเทศ และปฏิบติัการขององคก์รระหวา่งประเทศ และ

องคก์รต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะความร่วมมือระหวา่งกลุ่มใต ้การใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือการพฒันาและ 
ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศ 
 
ร.     420      กฎหมายปกครอง        3 (3-0-6) 
PO.  420      Administrative Law 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.211   
: ส าหรับนกัศึกษาสาขาการเมืองการปกครองตอ้งสอบไดว้ชิา ร.211 และ ร.312  

     หลกัและลกัษณะพ้ืนฐานส าคญัของกฎหมายปกครอง  โครงสร้างของฝ่ายปกครอง หน่วยงานทางปกครอง  หลกั
ทัว่ไปในการจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  การจดัท าบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ  การ
กระท าทางปกครอง  การควบคุมฝ่ายปกครอง และศาลปกครอง 
 
ร.    473    สมัมนาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3  (3-0-6) 
PO. 473   Seminar or Economic, Social and Political Relations pf Southeast Asia     

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
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ความสมัพนัธ์และความเก่ียวพนัของประวติัศาสตร์  สงัคม  วฒันธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยใหค้วามส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐ  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สงัคม  และวฒันธรรมท่ีมี
อิทธิพลต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ  ต่อความร่วมมือและความขดัแยง้ระหวา่งประเทศในภูมิภาค  
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ และภาวะแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  และผลกระทบต่อความพยายามในการสร้างความร่วมมือ
ระดบัภูมิภาค  และการมีบทบาทในประชาคมโลก 
 
ร.    474    สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือนบา้น    3  (3-0-6) 
PO. 474    Seminar : Thai Foreign Policies Towards Neighbouring Countries 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ร.370 
ลกัษณะนโยบายและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือนบา้น เช่น ลาว 

กมัพชูา เวยีดนาม มาเลเซีย และพม่า  เป็นตน้ 
 
ร.    475    สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ    3  (3-0-6) 
PO. 475     Seminar : Thai Foreign Policies Towards the Major Powers 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.370 
ลกัษณะนโยบายและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศของไทยต่อมหาอ านาจ  คือ  

สหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวยีต  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และญ่ีปุ่น 
 
ร.   476     ทฤษฎีวพิากษใ์นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
PO.476    Critical Theories in International Relations  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280  
กรอบแนวความคิด และทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกระแสวพิากษ ์ไดแ้ก่ สรรสร้างนิยม 

(Constructivism) ทฤษฎีวพิากษ ์(Critical Theory) สงัคมวทิยาประวติัศาสตร์ (Historical Sociology) สตรีนิยม (Feminism) 
หลงัโครงสร้างนิยม (Poststructuralism) หลงัอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) เป็นตน้ โดยประยกุตท์ฤษฎีและแนวความคิด
กบัประเด็นร่วมสมยัในการเมืองโลก   
 
ร.    480    ทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระดบัสูงและเหตกุารณ์ปัจจุบนั    3  (3-0-6) 
PO. 480     Advanced Theories  in  International  Relations   and  Current  Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280  
ใชท้ฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในระดบัท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน ในการวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศ และการเมือง

ระหวา่งประเทศ  ในยคุหลงัสงครามเยน็เป็นตน้มา  เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัประเดน็และปัญหาในการเมืองระหวา่ง
ประเทศในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต        
 
ร.    488    สมัมนาปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศและการแกไ้ข     3  (3-0-6) 
PO. 488    Seminar : Problems on International Conflicts and Resolutions 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
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ลกัษณะ รูปแบบ และสาเหตขุองความขดัแยง้ระหวา่งประเทศในมิติต่าง ๆ ระดบัต่าง ๆ   ตลอดจนการแสวงหา
แนวทางแกไ้ขความขดัแยง้เหล่านั้นทั้งในลกัษณะทวภิาคีและพหุภาคี 
 
ร.     489   สมัมนาเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ      3  (3-0-6) 
PO.  489    Seminar on Current Problems of International Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
สมัมนาเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศบางปัญหาในปัจจุบนั เพ่ือใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้อยา่งละเอียดใน

ปัญหานั้น ๆ โดยนกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลวเิคราะห์และประมวลเป็นรายงานเสนอต่อผูร่้วมสมัมนา 
 
ร.   495     สมัมนา : อาเซียนกบัความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3  (3-0-6) 
PO.495     Seminar : ASEAN Regional Integration  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
แนวคิด ทฤษฎี  รวมทั้งววิฒันาการของความร่วมมือส่วนภูมิภาคในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นดา้นต่าง ๆ ทั้งใน

ดา้นความมัน่คง  เศรษฐกิจ  สงัคมวฒันธรรม  ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทั้งความร่วมมือท่ีประสบความส าเร็จและท่ี
ประสบความลม้เหลว  โดยศึกษาและวเิคราะห์องคก์ารต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคท่ีส่งกระทบต่อกนั เช่น  SEATO,  
ASEAN, EAS  และการรวมกลุ่มเป็นอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น GMS และ IMT-GT โดยจะศึกษาถึงโครงสร้างและอ านาจหนา้ท่ี  
วตัถุประสงค ์ การท างาน/บทบาทขององคก์าร รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวโนม้ในอนาคตของการรวมกลุ่มเหล่าน้ี  
 
ร.    496    สมัมนา : ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 496    Seminar : the Major Powers and Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
    บทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอ านาจท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ   
และสงัคมในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา  ทั้งมหาอ านาจจากในและนอกภูมิภาค
เอเชีย  เช่น  จีน  ญ่ีปุ่น  สหรัฐอเมริกา  สหภาพยโุรป  เป็นตน้  โดยเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ทั้งในลกัษณะของความร่วมมือ
และความขดัแยง้ในระดบัทวภิาคีและระดบัพหุภาคีระหวา่งมหาอ านาจกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   
 
ร.    497    สมัมนา : การรวมกลุ่มทางภูมิภาคของยโุรป      3  (3-0-6) 
PO. 497    Seminar : European  Integration   

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
ศึกษาถึงววิฒันาการของการรวมตวัของกลุ่มประเทศยโุรป  โดยเฉพาะภายหลงัการส้ินสุดสงครามเยน็  โดยเนน้เร่ือง

โครงสร้างและหนา้ท่ีขององคก์รต่าง ๆ  เช่น  สหภาพยโุรป  คณะมนตรีแห่งยโุรป (European Union)  และอ่ืน ๆ   
 
ร.    498     สมัมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-6) 
PO. 498     Seminar of Special Topics on Southeast Asia 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ชิา ร.280 
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ปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยการพิจารณาถึง
ปัญหานั้นดว้ยแนววธีิเชิงสหวทิยาการ 
ร.    576       การฝึกงานทางการระหวา่งประเทศ       3 (0-6-3) 
PO. 576       Internship and Training in International Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปี 3 ข้ึนไป  
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ภาคปฏิบติั มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานในสาขา 

การระหวา่งประเทศ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพการท างานท่ีแทจ้ริง โดย
ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ฝึกงานในหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ ภาคเอกชน องคก์รเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศ 
ส่ือสารมวลชน สถาบนัคน้ควา้วจิยั องคก์รฝ่ายนิติบญัญติั รัฐสภา และพรรคการเมือง ฯลฯ โดยประเด็น 
ต่าง ๆ ในการฝึกงานอาจารยผ์ูส้อนจะเป็นผูก้  าหนด ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะและสร้างประสบการณ์ในการท างานในสภาพ
ท่ีแทจ้ริง 
 
ร.     577    การศึกษาวจิยัภาคสนามทางการระหวา่งประเทศ     3  (2-2-5) 
PO . 577    Field Research in International Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไป 
วจิยัภาคสนามตามเน้ือหาสาระในแต่ละวชิาภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 

 
ร.    578    การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ     3  (2-2-5) 
PO. 578    Readings in International Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาปี 3 ข้ึนไป 
ศึกษาโดยอิสระของนกัศึกษาแตล่ะคนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีตนมีความสนใจเป็นพิเศษภายใตก้ารควบคุมแนะน า

ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบทางวชิาการ  เร่ืองท่ีเลือกศึกษาโดยอิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระหวา่งประเทศ 
 
ร.    579     การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ   3  (2-2-5) 
PO. 579     Directed Individual Research in International Affairs 

วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาปี 3 ข้ึนไป 
ศึกษาวจิยัท่ีนกัศึกษาแต่ละคนไดเ้ลือกในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ภายใตก้ารควบคุมแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง

วชิาการ  เร่ืองท่ีเลือกศึกษาวจิยัตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระหวา่งประเทศ 
 

3) วชิาบังคบันอกคณะ 
ศ.210  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้         3 (3-0-6)  
EC.210   Introductory  Economics 
 (เฉพาะนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น  และจะไม่นบัหน่วยกิตให ้หากสอบไดว้ชิา  ศ.211 หรือ   
ศ.212 หรือ ศ.213  หรือ ศ.214)   
 หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ศึกษาถึงอุปสงคแ์ละอุปธานของ
สินค้า   พฤ ติกรรมผู ้บ ริ โภค  การผ ลิต  และต้น ทุน  พฤ ติกรรมของห น่ วยผ ลิต  โครงส ร้ า งและพฤ ติกรรม  
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การแข่งขนัของหน่วยผลิตในตลาดท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดท่ีไม่สมบูรณ์ แนวคิดความลม้เหลว 
และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทาง
เศรษฐกิจมหภาค ความเขา้ใจถึงรายไดป้ระชาติ  ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลงัในการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการน าดชันีช้ีวดัเศรษฐกิจมหภาคไปใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาค
ต่างประเทศศึกษาถึงความส าคญัของการคา้แชละการเงินระหวา่งประเทศ และขอ้โตแ้ยง้ระหวา่งการคา้เสรีและการปกป้อง
ตลาด  
 
อ.   221   การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล        3 (3-0-6)  
EG.221    Reading for Information  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ.172 หรือไดรั้บยกเวน้ สษ.172 
กลวธีิต่างๆ ท่ีใชใ้นการอ่านงานเขียนประเภทใหข้อ้มูล วเิคราะห์โครงสร้างภาษา เน้ือหา และวธีิการน าเสนอขอ้มูล

ของผูเ้ขียน ฝึกสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านโดยเขียนเป็นเคา้โครง และเขียนสรุปความ รวมทั้งฝึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
งานท่ีอ่านโดยการอภิปราย 
  
อ.   231   การเขียนระดบัยอ่หนา้        3 (3-0-6) 
EG.231   Paragraph Writing 

วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 172 หรือไดรั้บยกเวน้ สษ. 172 
องคป์ระกอบและรูปแบบต่างๆ ของการเขียนยอ่หนา้   ฝึกรวบรวม  จดัระบบความคิดหรือขอ้มูล และเรียบเรียงเพื่อ

ถ่ายทอดเป็นขอ้เขียนในระดบัยอ่หนา้ 
 
สษ. 231  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 1       3 (3-0-6) 
EL.231   English for Political Scientists 1 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ.172 
 เตรียมความพร้อมสู่แนวคิดทางรัฐศาสตร์โดยใชค้วามเขา้ใจท่ีมาขององคก์รและแนวปฏิบติัทางการเมืองสมยัใหม่  
ค  าศพัท ์ส านวนจาสกการอ่านและฟังเพ่ือน ามาประยกุตสู่์การเขียนและการพดู 
 
สษ.331   ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 2       3 (3-0-6) 
EL.331   English for Political Scientists 2 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ.172 
 ฝึกฝนและปฏิบติัหลกัการทางรัฐศาสตร์ขั้นสูงโดยใชท้กัษะการอ่าน ฟัง เขียน และพดู วเิคราะห์และวจิารณ์
สถานการณ์ทางการเมืองและความเป็นประชาธิปไตยในบริบทต่าง ๆ  
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3.6  ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ  
3.6.1 วชิาศึกษาทัว่ไป 

วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่1 
หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 110   Integrated Humanities  
 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and creative 
development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting, such as the 
impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing 
world. 
 
หมวดสงัคมศาสตร์ 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม  3 (3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the 
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a 
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices. 
  
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences  
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.     The 
course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure 
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the 
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses 
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives-
individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 
 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific 
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science 
and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving the impacts of science and technology 
on moral, ethics and human values. 
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มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน            3 (3-0-6) 
TU 155   Elementary Statistics 

To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  random variables 
and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling distributions; 
estimation and  hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and 
correlation; chi-square test. 
 
หมวดภาษา 
ท.161 การใชภ้าษาไทย   3 (3-0-6) 
TH 161 Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main idea, 
communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1  0 (3-0-6) 
EL 070 English Course 1 

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

English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be 
counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills of 
listening, speaking, reading and writing. 
 
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2  3  (3-0-6) 
EL 171 English Course 2 

Prerequisite  : have earned credits of EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 
 
สษ.172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3  3  (3-0-6) 
EL 172 English Course 3 

Prerequisite  :  have earned credits of EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level than 
the prior course especially in speaking and writing. 
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วชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนที ่2 
มธ.122  กฎหมายในชีวติประจ าวนั  3 (3-0-6) 
TU 122    Law in Everyday Life 
 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  สงัคมกบัเศรษฐกิจ  3 (3-0-6) 
TU 124  Society and Economy 
 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  ประเทศไทยในมิติทางประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม  3 (3-0-6) 
TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective 
 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  ความรู้พ้ืนฐานทางปรัชญาและศาสนา  3 (3-0-6) 
TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions 
 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  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  3 (3-0-6) 
TU 143  Man and Environment 
 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. 
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3.6.2 วชิาเฉพาะ 
          1) วชิาแกน 

ร.    210  ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน้        3 (3-0-6) 
PO. 210       Introduction to  Political Philosophy 

    Origins and meaning of political philosophy and important issues in political philosophy such as the goal of 
humanity, the state, justice etc., by dividing and examining the differences between problems and solutions in political 
philosophy as well as modern political thought.  Students will study the work of  both Western and Eastern philosophers as 
groundwork for further courses.    
 
ร.   211   ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์         3 (3-0-6)  
PO. 211    Introduction to Political Science 
    Nature and methods of political science, the relationship between political science and other social sciences.  
The course will cover various political theories, principles or power and its application, the relationship between the state 
and private individuals, political institutions, government, political power, political movements and international bodies.   
 
ร.   241   ความรู้เบ้ืองตน้ทางบริหารรัฐกิจ       3 (3-0-6)   
PO. 241   Introduction to Public Administration 
     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   ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
PO. 271   Introduction to  International Relations       
   Foundations of international politics; the nature and structure of international relations; political, military, 
economic, social and cultural factors as well as ideologies which impact on state behaviour; development of international 
cooperation in its different forms, such as practice regulations, laws and international institutions resulting from and 
affecting the above factors.   
 
ร.    300   วธีิวทิยาทางสงัคมศาสตร์        3 (3-0-6)   
PO. 300    Social Science Methodology          
    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.    
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ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ       3 (3-0-6)  
PO. 320    Comparative Government and Politics       
     Prerequisites: Have earned credits of PO 211  
    Various concepts and methods in comparative studies of government and politics through case studies in 
different countries, particularly significant democracies, communist and third world countries.  Students will examine the 
details regarding political behaviour, structures, parts and duties of those political systems in various situations.    
 
ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย       3 (3-0-6)  
PO. 321   Thai Government and Politics           
   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   เศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
PO. 380     Economics and International Politics              
Prerequisites: Have earned credits of  PO 271  
      Connection between economic factors and international politics; relationships between power and wealth or 
poverty at an international level by analyzing international economic and political development from the colonial era to the 
present.  This will be done by using a theoretical approach and from the viewpoint of international political economy, 
focusing on events from after the Second World War onwards.      
 

2) วชิาเฉพาะสาขา 
    2.1)  สาขาการเมอืงการปกครอง                

ร.   212     ประวติัความคิดทางการเมืองเบ้ืองตน้       3 (3-0-6) 
PO. 212 Introduction to History of Political Thoughts          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 กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง     3 (3-0-6) 
PO. 221    Political Parties, Interest Groups and Elections      
    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 
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done by applying the scope and characteristics of international case studies, particularly Western democracies, for 
comparison with Thai political institutions.  
 
ร.   222      การเมืองการปกครองทอ้งถ่ิน       3 (3-0-6) 
PO. 222     Local Government and Politics        
     Political, economic, social and cultural context, on a national and local scale that has led to the existing local 
government model; study of the relationship between  1) the process of expansion of the Thai state’s power into rural areas 
via expansion of the civil service, the market economy, state ideology and various development structures; 2) absorption of 
or resistance to centralized power by the rural areas and 3) concrete crystallization of the relationship between these two 
processes, whether in terms of local government at that time, or social and economic change.  Also studied is the existence 
or new formation of local power relations such as the role of mafia godfathers, hitmen, civil servants, local politicians and 
leaders, powerful local figures and most recently the role of election campaigners and politics in the parliamentary 
democratic system.   
 
ร.   223       การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการเมืองของประเทศก าลงัพฒันา    3  (3-0-6) 
PO. 223  Political Change and Development of Developing Countries         

Examining political development and social change theory by studying  two main variables;  
political   variables, i.e. political leaders, institutions and ideology and environmental variables. i.e. cultural and  
social values, educational level and population size.  Students will also analyse problems with political  
development and examine Thai politics using applied theory.   
 
ร.   224      พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของการเมืองการปกครองไทย    3  (3-0-6) 
PO. 224  Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics       

 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    จิตวทิยาการเมือง         3  (3-0-6) 
PO. 304   Political Psychology         
      Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
                   Political behaviour of people in society, such as choosing a political system, relationships between  
individuals and governments, viewpoints of governments and people towards each other and voting by national leaders.  
These phenomena will be explained using human behaviour theory from psychology.    
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ร.    307  ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม        3  (3-0-6) 
PO. 307  Feminist Political Theory         
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 211  
    Characteristics and conceptual foundations of feminism, womens’ different approaches to social and political 
activism, politics and personal issues, power relationships, role of women in the public and private spheres and various 
contentious issues from the feminist perspective.    
 
ร.    309     ธุรกิจกบัการเมือง         3 (3-0-6) 
PO. 309    Business and Politics          
      Prerequisite: Have earned credits of PO. 211 
      Students will examine the relationship between business and politics in the varied development of capitalism in 
different countries.  This course will explain the foundations of capitalist development, market mechanisms and 
shortcomings of these mechanisms leading to state intervention in their development, the role and influence of business 
groups in politics and public policy, official and unofficial relationships between the state and business, internal and 
external contexts that affect changes in these relationships, the effect of these relationships on general development, 
comparing relationships between business and politics in different countries.   
 
ร.    311    การเมืองภาคประชาชน        3 (3-0-6) 
PO. 311   Politics of The People’s Movements       
      Prerequisite: Have earned credits of PO 211  
     Theoretical concept and development of existing people’s movements and social activist movements  from the 
past to the present, such as womens’ movements, environmental conservation movements, indigenous movements, peace 
movements, marginalized groups’ movements, movements by groups whose identity has been suppressed, movements 
calling for various rights as well as present-day anti-globalisation movements etc.  Students will hopefully understand the 
different changes and effects that these movements have had on political systems and processes and power relationships in 
society.  This will be done by examining the scope and characteristics of different international case studies for comparison 
with the Thai political situation.   
 
ร.    312       การเมืองกบักฎหมายมหาชน       3 (3-0-6) 
PO.  312     Politics and Public Law         
       Prerequisite: Have earned credits of PO 211  
      Characteristics and philosophy, remit, methodology, process and effects of different types of public law in the 
Thai political and government system, particularly the interaction of public law with the Thai political system on a general 
scale, government and state operations, the public, public and independent organisations,  as well as various processes, 
mechanisms and problems that arise.  Also studied in this course are suggestions to solve these problems to ensure the 
enforcement of public law for maximum public benefit.   
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ร.   314      ประวติัความคิดทางการเมืองไทย       3 (3-0-6) 
PO. 314    History of Thai Political Thoughts        
    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     ปรัชญาสงครามและสนัติภาพ       3  (3-0-6) 
PO. 315   Philosophy of War and Peace        
  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    ทฤษฎีการเมืองวา่ดว้ยเสรีประชาธิปไตย      3  (3-0-6) 
PO. 319    Liberal Democratic Theories        
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
    Political theories of Aristotle, Locke, Bentham, Stuart Mill and de Tocqueville, analysis of the application of 
these theories in reformation of state government, structure and role in the present day, such as in the USA and in England, 
government under democratic law, state responsibilities towards the people, utilitarianism, balance of power, people’s 
rights, freedoms and morality, as well as considering the benefits and limitations of the above theories.  
 
ร.    322     สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนูญ       3 (3-0-6) 
PO. 322    Political Institutions and Constitutions      
      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     การพฒันาระบบเศรษฐกิจและการเมือง      3 (3-0-6) 
PO.  323     Political  Economy  of  Development       
       Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
       Main concepts and theoretical tools of political science and economics involved in deciding public policy and 
national development.  This course will examine and analyse the main theories such as institutional selection theory, 
examples of rational choices, game theory and voting theory, which play a part in deciding public policy.  The aim is for 
students to understand these concepts and tools and apply them by using them to analyse existing variations in different 
public policies, as well as to be able to analyse the interaction between political systems, the markets and various social 
institutions.   
 
ร.   326     การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง     3  (3-0-6) 
PO. 326    Politics and Government of the Middle East              
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    การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้     3  (3-0-6) 
PO. 327   Politics and Government of South Asian Countries      
     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.    329     ชนชั้นน า  โครงสร้างอ านาจ  ผูน้ า  และอ านาจทางการเมือง    3  (3-0-6) 
PO.  329    Elite, Power Structure, Political Leadership and Power     
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
    Concept of division of society into classes which is the starting point for analysis of the elite, political leadership 
and power.  Students will examine the meaning of this and perspectives of prominent philosophers and thinkers on this 
subject.  The course will look at philosophical conflicts between analytical methods, class and political leadership as well as 
other analytical approaches such as pluralism and democracy.  In addition, the course will study the elite, political 
leadership and their selection in society, as well as dictatorships and democracies and analysis as applied to society and 
political systems.   
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ร.    330   การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6)               
PO. 330   Politics and Government of Southeast Asia       
   Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
  History and synopsis of politics and government in different countries in Southeast Asia, focusing on 
colonization, World War II, the Cold War and post-Cold War era.  Students will examine and analyse the political, 
economic and social states that affect international relations.  
 
ร.   333      การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน     3 (3-0-6) 
PO. 333    Politics and Government of the People’s Republic of China     
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
   Political system of the People’s Republic of China, focusing on problems with social structure, culture and 
political institutions as well as political development of Chinese society from ancient times in different imperial dynasties, 
the Kuomintang party and the communist era in the present.  In addition, the course studies the problem of social revolution 
in China in line with Communist party ideology and national development in accordance with recent policies. 
 
ร.   334    การเมืองการปกครองของญ่ีปุ่น       3  (3-0-6) 
PO. 334    Politics and Government of Japan        
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
     Politics, government and civil service administration in Japan since World War II, focusing on the process of 
political change, political reform and the relationship between politicians, civil servants, the business sector and society 
after the 1990s.    
  
ร.   336     การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา       3  (3-0-6) 
PO. 336    Politics and Government of the United States of America     
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
    Origin of the constitution and political system of the USA, historical, social, economic, ideological, cultural and 
value factors, analysis of the fundamental governmental institutions of the USA and bodies that influence governmental 
operations, role and responsibilities of the President under the constitution and in practice, the relationship between federal 
and state governments, the party system and the workings of the parliamentary and judicial systems.   
 
ร.   337     การเมืองการปกครองของยโุรป       3 (3-0-6) 
PO. 337    Politics and Government of Europe        

   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 
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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      สมัมนา : ภาษากบัการเมือง        3 (3-0-6) 
PO. 403    Seminar : Language and Politics        

   Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
    Language as a tool for humans as political animals, focusing on the importance of language in politics, use of 
language to cover as broad a meaning as possible, as well as various symbols used for political gain such as ceremonial 
language, political propaganda language, jargon and terms translated from foreign languages etc. The emphasis will be on 
uses of this language in Thai society.   
 
ร.    404      สมัมนา : ศาสนากบัการเมือง       3  (3-0-6) 
PO. 404    Seminar : Religion and Politics         

    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.   
 
ร.    405     สมัมนา : การเมืองและนวนิยาย       3 (3-0-6) 
PO. 405    Seminar : Politics and Novels        

    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     สมัมนา : สตรีกบัการเมือง        3  (3-0-6) 
PO. 406    Seminar : Women and Politics        

    Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
   Development of the role, duties and status of women in society and political activities from the past to the 
present; various factors that push women to increase their role in society at every level; the effects and future trends of this 
role expansion.  The course will mainly focus on studying the role of women in Thailand and Asia, comparing with other 
countries in the world.    
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ร.   412       ทฤษฎีวา่ดว้ยสงัคมและการเมือง       3 (3-0-6) 
PO. 412      Theories on Society and Politics        

     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     สมัมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย       3 (3-0-6) 
PO. 414    Seminar on Thai Political Thoughts       

    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     สมัมนา : ความรุนแรงและสนัติวธีิในทางการเมือง     3 (3-0-6) 
PO. 415    Seminar : Violence and Nonviolence in Politics      

    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      สมัมนา : ปรัชญาการเมืองกรีก       3  (3-0-6) 
PO. 416    Seminar : Greek Political Philosophy       

     Prerequisites: Have earned credits of PO. 210 
    Greek political philosophy, focusing on the works of classical Greek political philosophers such as Plato and 
Aristotle.  This course studies selected works of these philosophers in detail, emphasizing the context of ancient Greek 
society, as well as Greek philosophy before Socrates.  At the same time, the seminar will raise the question of how Greek 
political philosophy has influenced political thought in subsequent eras, such as the notion of a good state, the relationship 
between good people and good citizens and the problem of justice in political society.   
 
ร.   418     สมัมนา : ปรัชญาการเมืองสมยักลางและฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ    3 (3-0-6) 
PO. 418    Seminar : Medieval and Renaissance Political Philosophy     

   Prerequisites: Have earned credits of PO. 210 
    Political philosophy of one of the most interesting eras in history and human knowledge, i.e. from the Middle 
Ages to the Renaissance.  This seminar will study the thought of political philosophers of the Middle Ages from Christian, 
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Jewish and Islamic civilizations, for example St Augustine, St Thomas Aquinas,  Moses Maimonides,  Al-Farabi and Ibn 
Rushd.  Also considered are the links between nature, religion, law and politics and their influence on political philosophy 
in the Renaissance era relating to science, art and human philosophy as seen in the thought of Erasmus, Thomas More, 
Leonardo da Vinci and especially Machiavelli, who is known as the father of modern philosophy.    
  
ร.   419     สมัมนา : ความคิดทางการเมืองแบบยโูทเปีย      3  (3-0-6) 
PO. 419    Seminar : Utopian Political Thoughts       

    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         
      Prerequisites: Have earned credits of PO. 211   
            : Have earned credits of PO. 211 and  PO. 312  for Politics and Government 
     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.           
ร.   423     สมัมนาการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6) 
PO. 423    Seminar on Problems of Social and Political Changes in Southeast Asia        
Prerequisites: Have earned credits of PO. 330   
    This seminar deals with important problems in the development process of politics, the economy and society in 
Southeast Asian countries, suggesting ways to study and get to the heart of the problem and analyse different problems with 
change faced by these countries which have led to past development failures.  The seminar also highlights obstacles in the 
form of present-day social, economic and political structures for discussion and in order to understand future trends.   
 
ร.   424      สมัมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย     3 (3-0-6) 
PO. 424    Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand    
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 321 
    This seminar analyses and compares political behaviour and political and administrative processes relating to 
political and social progress and change by focusing on theory and case studies from Thailand and other countries as 
appropriate.   
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ร.   426     แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ       3 (3-0-6)  
PO. 426    Concepts and Theories on Comparative Politics          
     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     ชนชาติ  วฒันธรรม  และปัญหาการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6) 
PO. 427    Seminar on Ethnicity and Political Problems in Southeast Asia         
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     สมัมนาทหารและการเมือง        3  (3-0-6) 
PO. 428    Seminar on Military and Politics        
     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     สมัมนาเร่ืองผูน้ าทางการเมือง       3 (3-0-6)  
PO.  429    Seminar on Political Leadership        
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
    Theories of general leadership and leadership characteristics and leadership in the Thai social context.   
 
ร.   435    สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศภาคพ้ืนทวปีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-6) 
PO.  435   Seminar on Mainland States and Society of Southeast Asia        
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
                  This seminar looks at states and societies in mainland Southeast Asian countries, considering the political, 
economic, social and cultural dynamics and the current situation faced by each of these countries, by analysis of each 
country’s particular situation and how it relates to the region.  
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ร.   436   สมัมนา:รัฐและสงัคมในกลุ่มประเทศหมู่เกาะและชายฝ่ังทะเลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3 (3-0-6)  
PO. 436  Seminar on Maritime States and Society of Southeast Asia          
       Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 
         This seminar studies the states and societies of countries in maritime Southeast Asia by considering the 
political, economic, social and cultural dynamics and the current situation faced by each of these countries, by analysis of 
each country’s particular situation and how it relates to the region.  
 
ร.    515      สมัมนาความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิวเิคราะห์ทางปรัชญาและการเมือง     3  (3-0-6) 
PO.  515    Seminar on Philosophical Approach and Analysis of  Politics          
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.    516    สมัมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบนั      3 (3-0-6) 
PO. 516    Seminar on Problems of Contemporary Political Theory          
Prerequisites: Have earned credits of PO. 210  
    World political theories of the 20th century, focusing on the influence of changes in political ideology,  
political philosophy, religion and psychological approaches on and towards political thought.  The seminar also  
considers and analyses in order to adjust political theory and tries to explain and find solutions to current political problems 
such as corruption, propaganda and political violence.   
 
ร.   517    สมัมนา : ลทัธิมาร์กซ์        3  (3-0-6) 
PO. 517    Seminar on Marxism         
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 210  
    Background of Marxism, beginning as religious belief and evolution from a religious into a political ideology; 
influence of dialectic thought and dialectical materialism on ideology.  The seminar will consider the works of Karl Marx 
and other prominent philosophers such as Lenin, Stalin, Trotsky and Mao Tse Tung.     
 
ร.   518      การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมือง     3  (2-2-5) 
PO.  518    Readings in Theory and Philosophy of Politics      
  Prerequisites: Have earned credits of PO. 210  
    Independent, individual study by students on a particular topic of their interest under supervision of an academic 
advisor.  The chosen topic must be related to political theory and philosophy and must be advised and approved by the 
students’ tutor and academic advisor in that field.   
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ร.   519      การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัทฤษฎีและปรัชญาการเมือง  3 (2-2-5)  
PO. 519    Directed Individual Research in Theory and Philosophy of Politics       
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 210  
    Individual research on a topic chosen by students under the supervision of an academic advisor.  The research 
topic must be related to political theory and philosophy and must be advised and approved by the students’ academic 
advisor in that field.   
 
ร.   523    การฝึกงานทางการเมืองการปกครอง       3 (0-6-3) 
PO. 523   Field Work in Government and Politics       
     Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards 
    Students are encouraged to develop knowledge and understanding of politics, government and civil society 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 practise skills and build experience in working with others.   
 
ร.   537      การศึกษาวจิยัภาคสนามทางรัฐศาสตร์      3  (2-2-5) 
PO. 537     Field Research in Political Science           
Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards 
    Field research in accordance with course content, under supervision of the instructor.   
 
ร.   538     การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง     3  (2-2-5) 
PO. 538    Readings in Politics and Government        
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 211  
    Independent, individual study by students on a particular topic of interest, under the supervision of an academic 
advisor.  The study topic must be related to politics and government.  
 
ร.   539   การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการเมืองและการปกครอง    3(2-2-5) 
PO. 539   Directed Individual Research in Politics and Government           
Prerequisites: Have earned credits of PO. 211  
     Individual research on a topic chosen by students under the supervision of an academic advisor.  The research 
topic must be related to politics and government and must be advised and approved by the students’ tutor and academic 
advisor in that field.   
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2.2) สาขาบริหารรัฐกจิ         
 
ร.    242    ทฤษฎีองคก์ารและการจดัการ        3 (3-0-6) 
PO. 242    Organization Theories  and Management       
     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       การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ       3 (3-0-6) 
PO. 250     Strategic Planning in Public Sector                                       
Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
    Principles, concepts and processes of strategic planning; development of the public sector administration 
context that affects strategic planning.  The course content includes analysis and deciding on a vision, พนัธกิจ and 
organizational strategy as well as the compatibility of policy and strategic planning and evaluation of acton plans.  
Comparative case studies from the public and private sectors will be examined.   
 
ร.   251  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ       3 (3-0-6) 
PO.251  Public Human Resource Management 
    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  เทคนิคการบริหารและการจดัการ       3 (3-0-6) 
PO.342  Administrative Techniques and Management 
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
   This course studies administrative and management concepts and methods, focusing on encouraging quality 
workplace and public sector administration, as well as application of modern tools to public administration, aiding decision 
making and building working networks that link different departments. 
 
ร.   343     พฤติกรรมและวฒันธรรมองคก์าร       3  (3-0-6) 
PO. 343    Organization Culture and Behavior            
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 
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within organisations; power and influence and contact and communication within organisations; importance of 
organizational culture and effects of human behaviour; organizational development and managing change.  
 
ร.    345   องคก์ารและการจดัการสาธารณะไทย       3  (3-0-6) 
PO. 345   Thai Public Organization and Management       

   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         
    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  
      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.   349     การจดัการเครือข่ายในภาคสาธารณะ       3  (3-0-6) 
PO. 349    Network Management in Public Sector       
  Prerequisites:  Have earned credits of PO. 241  
 Concepts and methods in management under changing conditions and complexities of different contexts; 
development of the decision making process and use of network analysis tools for effective use in public management.  
Case studies of management from Thailand and from other countries will be looked at in order to understand how to apply 
principles to real situations.  Examples include managing and coordinating public sector organisations, management of 
business sector and public involvement and disaster management. 
 
ร.   350   การบริหารรัฐกิจไทย        3 (3-0-6) 
 PO.350  Introduction to Thai Public Administration 

     Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
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      This course looks at the history and development of public sector management in Thailand and the structure, 
process and major characteristics of contemporary Thai public administration.  Content includes central government, 
regional and local administration, state enterprises and other forms of government bodies, as well as trends and changes in 
Thai public administration. 
 
ร.   353    การบริหารแรงงาน         3  (3-0-6) 
PO. 353 Labour Administration            

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.   354      การบริหารเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ       3 (3-0-6) 
PO. 354    Strategic Management in Public Sector       

    Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
    Concepts of strategic management for application to government bodies, state enterprises, independent  
bodies and various public organisations, including determination of vision, organizational responsibilities, analysis of 
weaknesses and strengths, opportunities and threats, determination of suitable strategies and their application, as well as 
strategy evaluation.  The course will have comparative studies of Thai and international public and private sector 
organisations that have achieved excellence, for the purposes of suitable application.   
  
ร.   357     การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์                    3  (3-0-6)          
PO. 357    Human Resource Development        
       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     การบริหารการพฒันาในบริบทโลก        3  (3-0-6) 
PO. 358    Development Administration in Global Context      
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
    This course studies the concepts and theories of development and development administration, the 
environmental conditions affecting development administration and resulting effects, the role of actors in the state and 
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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. 
 
ร.   359      การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ       3  (3-0-6) 
PO. 359    Public Administration in Comparative Perspective      
      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     การบริหารการคลงัและงบประมาณ       3 (3-0-6) 
PO. 360    Public Budgeting and Fiscal Administration           
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     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันโยบายสาธารณะ      3 (3-0-6)  
PO. 361    Introduction to Public Policy        
     Prerequisites: Have earned credits of PO.211 and PO.241 
    This course introduces public policy, studying the nature of public policy, the public policymaking process, 
players in the process as well as basic concepts and theories of public policy of various organisations and the changing 
context of policy from the era with the state as a major player, to the era of management.     
 
ร.   363     การบริหารการคลงัทอ้งถ่ิน        3  (3-0-6) 
PO. 363    Local Financial Administration         
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 360 
    Concepts and principles of local financial administration; techniques in forecasting and managing local income 
and expenditure; financial management; accounting systems; auditing and result evaluation of self-governing local 
organisations, as well as the relationship between local-level and national-level financial systems, with an emphasis on case 
studies from Thailand and abroad. 
 
ร.    366    นโยบายและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม         3  (3-0-6) 
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 PO. 366    Environmental  Policy and Management      3  (3-0-6) 
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 241 
     Principles, concepts and approaches to environmental management; processes and tools used in environmental 
policy; relationship between political, economic and social factors that determine environmental policy and its application; 
role of and cooperation between the state, the private sector, people’s movements, NGOs and international organisations 
relating to policy and environmental management, both nationally and globally, as well as experiences of environmental 
management in Thailand and in other countries.   
 
ร.    367    เทคนิคและการวเิคราะห์นโยบาย       3  (3-0-6) 
PO. 367    Public Policy Analysis and Techniques       
 Prerequisites: Have earned credits of PO. 360 
 Public policy and public policy analysis methods, introducing policy analysis concepts and methods and  
policy procedures; how public opinion becomes public policy; policy implementation and reasons for policy failure or 
success of policy; role of public concepts that impact on selection of policy tools; ethical, political, economic and social 
impacts of policy implementation.   
ร.   368     นโยบายและการจดัการเมือง        3  (3-0-6) 
 PO. 368    Urban Policy and Management        
     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 well as processes and techniques to increase involvement in urban 
planning, with national and international case studies.     
 
ร.   369       การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      3  (3-0-6) 
PO. 369     Local Government  Management         
     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.   420     กฎหมายปกครอง         3 (3-0-6) 
PO. 420    Administrative Law         
    Prerequisites: Have earned credits of PO. 
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                       : Have earned credits of PO. 211 and  PO. 312  for Politics and Government 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.          
 
ร.   443      สมัมนาการบริหารรัฐกิจ         3  (3-0-6) 
PO. 443    Seminar  in Public Administration        
    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.   449     การจดัการภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉิน       3  (3-0-6) 
PO. 449     Disaster and Emergency Management              
     Fundamentals of management by organisations responsible for rapid response operations; internal 
organizational management in times of crisis and emergencies; study of changing external conditions and each type of 
disaster; operations of management and administrative networks in the public and other sectors involved in disaster relief; 
factors helping to ensure effective and fruitful operations; helping organisations to adapt to constantly changing conditions 
and having an improved decision making process.  The course examines distaster and emergency management case studies 
both nationally and internationally in order for students to understand real application of principles.   
 
ร.   453     สมัมนาการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์       3  (3-0-6) 
PO. 453    Seminar on Strategic Human Resource Management  
      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     สมัมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ       3  (3-0-6) 
PO. 455    Seminar on  Contemporary Issues in Public Policy      
        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.   
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ร.    463    สมัมนาการบริหารการคลงัสาธารณะ         3  (3-0-6)    
PO. 463    Seminar on Public Finance         
     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    สมัมนาการบริหารรัฐวสิาหกิจ         3  (3-0-6) 
PO. 467    Seminar on Management of Public Enterprises                          

    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.   567     การฝึกงานทางบริหารรัฐกิจ        3  (0-6-3) 
PO. 567    Field Work in Public Administration        
     Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards  
     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 organisation related to relevant issues as designated by the instructor.  The goal is for students to 
practise their skills and build experience in working with others.   
 
ร.   568      การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ       3  (2-2-5) 
 PO. 568     Readings in Public Administration             
Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards 
     Independent, individual study by students on a particular topic of their interest under supervision of an 
academic advisor.  The chosen topic must be related to public administration and must be advised and approved by the 
students’ tutor and academic advisor in that field.   
 
ร.   569      การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการบริหารรัฐกิจ    3  (2-2-5) 
PO. 569    Directed Individual Research in Public Administration           
Prerequisite: Students must be in their 3rd year of study upwards 
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   Individual research on a topic chosen by students under the supervision of an academic advisor.  The research 
topic must be related to public administration and must be advised and approved by the students’ tutor and academic 
advisor in that field.   

 
   2.3)  สาขาการระหว่างประเทศ                            

ร.    272    ประวติัศาสตร์การทูต        3  (3-0-6) 
PO. 272    Diplomatic History 
  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     การเมืองระหวา่งประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา      3 (3-0-6) 
PO. 280    International Politics: Theories and Case Studies      
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 271 
     Important world events as observed through major theories of international politics; international political case 
studies from after World War II to the present such as the Cold War, the Korean War, the Vietnam War, the China-Soviet 
conflict, the problem of disarmament, thawing of relations, conflict in the Middle East, the end of the Cold War, the events 
of 9/11, international terrorism and change across various regions.  
 
ร.    290      องคก์ารระหวา่งประเทศ        3 (3-0-6) 
PO. 290    International Organizations        
     Prerequisite: Have earned credits of PO. 271 
     History of different levels of international organisations, from the Hague Convention, the League of Nations, 
the United Nations and the World Trade Organisation to various regional organisations.  The course will highlight the 
structure, powers, responsibilities, role and operations of these organisations in resolving international problems in different 
aspects i.e. social, economic and political aspects, as well as consider successes and failures of international organisations.   
 
ร.    291     กฎหมายระหวา่งประเทศ        3 (3-0-6)  
PO. 291    International Law                         

     Principles and theories of international law; origin of international law from the past to the present; the  
relationship between domestic and international law; status of individuals under international law; rights and  
responsibilities of inter-state relations and state and private sector relations; origin and role of international  
organisations, international maritime law and other issues regarding international law and politics, economy,  
society etc. studied on a case by case basis.   
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ร.   370      ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย      3 (3-0-6) 
PO. 370    Thai Foreign Affairs         
         Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
         International relations of Thailand in different eras; consideration of factors and processes in  
policymaking; policy planning; foreign policy implementation and effects of foreign policy on internal Thai politics.  
 
ร.   371      ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3 (3-0-6)   
PO. 371    Southeast Asian Affairs         
      Prerequisite: Have earned credits of PO. 280  
     International relations in southeast Asia and links with superpowers outside the region.  This course begins by 
examining the historical factors impacting on international relations of the above countries, following on with studying the 
challenges and important issues currently faced by countries in the region and also analyzing conflict and cooperation under 
these challenging conditions.   
 
ร.   373     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออก           3 (3-0-6)                     
PO. 373   Foreign Relations and Policies in East Asia       
   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Foreign relations of east Asian countries, i.e. China, Japan, North and South Korea and Taiwan; relations of 
these countries with superpowers and countries in nearby regions and the role of these east Asian countries in international 
organizations.   
 
ร.   375     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา    3  (3-0-6) 
PO. 375   Latin American Affairs         
   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
   Background of foreign policy of Latin American countries from the past to the present, focusing on current 
events and considering the grouping together of these countries, particularly within the North American Free Trade 
Agreement.  In addition, the course considers foreign policy implementation by each of the countries towards the USA and 
other countries. 
 
ร.    376     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง     3 (3-0-6)  
 PO. 376    Middle East Affairs         
     Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Foreign policy and conflict resolution of Middle Eastern countries, considering the formation of the Arab 
League, policy implementation of these countries towards the United Nations, towards superpowers and towards other 
international political problems, especially the relationship between the Arab states and Israel.  
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ร.     377     ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัส่ิงแวดลอ้ม       3  (3-0-6) 
 PO. 377     International Relations and Environment       

    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.    379   ขนบธรรมเนียมและความสมัพนัธ์ทางการทูตและการกงสุล    3  (3-0-6) 
PO. 379    Protocol, Diplomatic and Consular Relations      

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Protocol, diplomatic and consular etiquette; development of diplomacy and international treaties relating to 
diplomacy; consular and special diplomatic relations such as the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, the 
Vienna Convention on Consular Relations 1963 and the Convention on Special Missions 1969 and especially diplomatic 
and consular obligations, duties, immunity and protection.  
 
ร.   381     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ    3 (3-0-6) 
PO. 381    Foreign Policy of  Major Powers         

   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Role and influence of major powers such as the USA, China, Japan and Russia in current world politics; 
analysis of economic, political and military links in major powers’ relationship with each other and with other countries; 
role of major powers in international organisations.    
 
ร.   383   ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน    3  (3-0-6) 
PO. 383    Foreign Policy of the People’s Republic of China      

   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Foreign policy of the People’s Republic of China, considering various factors and components that  
affect Chinese foreign policy implementation and the impact of Chinese foreign policy on international politics. 
 
ร.    384    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของญ่ีปุ่น     3  (3-0-6) 
PO. 384    Foreign Policy of Japan         

   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Japanese foreign policy implementation during the Cold War, emphasizing the policymaking process, actors and 
various factors affecting the making and implementation of Japanese foreign policy. The course covers the role of Japan as 
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a major power and its influence over developing countries, as well as current challenges faced and possible future 
directions. 
 
ร.  385       ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศรัสเซีย     3 (3-0-6) 
PO. 385    Foreign Policy of the Commonwealth of Independent States    

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Process and structure of the formation of the Commonwealth of Independent States after the breakup of the 
Soviet Union, focusing on political, economic and social cooperation and relationships between the member states.  
Students will study the foreign policy of the CIS towards the major powers and successes and obstacles to development into 
an effective and sustainable group.  
 
ร.    386    ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา     3  (3-0-6) 
PO. 386    Foreign Policy of the United States of America      

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Making of US foreign policy, considering political and other components and factors that influence foreign 
policy planning and implementation and focusing on American foreign policy towards different regions of the world from 
World War II onwards.   
 
ร.    387     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของยโุรป     3  (3-0-6) 
PO. 387    European Affairs         

   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Relationship between the different European states and analysis of foreign policy of these countries, considering 
groupings of these countries such as the European Union and NATO; cooperation on various issues between European 
countries and conflict between countries created after the fall of communism in eastern Europe.  The course will also look 
at the role of European states in international politics.   
 
ร.   389     ความสมัพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 389    Foreign Policy of South Asian Countries       

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Relationship between states in south Asia, comprising India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri  
Lanka, Nepal, Bhutan and the Maldives, focusing on the importance of these countries in non-alignment movements with 
states in Africa, the Middle East, the Asia Pacific and other regions.  The course will also study cooperation in forming 
organisations, cooperation within the south Asian region in terms of economy, politics and society as well as cooperation 
between south Asia and organisations of states in other regions, such as ASEAN, APEC and the EU.  
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ร.   393      การวเิคราะห์นโยบายต่างประเทศและการก าหนดนโยบายต่างประเทศ    3 (3-0-6) 
PO. 393     Analysis of Foreign Policy and Foreign Policy Making     

     Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Theories, concepts, analytical framework and process of general foreign policy making, focusing on various 
internal and external factors, departmental structure and political systems that impact on foreign policy making and 
implementation, as well as the different major effects of foreign policy implementation.   
 
ร.   394      ยทุธศาสตร์ศึกษาและความมัน่คงระหวา่งประเทศ     3  (3-0-6) 
PO. 394    Strategic Studies and  International Security      

    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.   396      การทูตและการเจรจาระหวา่งประเทศ       3 (3-0-6) 
PO. 396    Diplomacy and International Negotiation       

   Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
    Brief history and development of diplomacy; study of 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      การเมืองขององคก์รและการพฒันาระหวา่งประเทศ     3 (3-0-6)  
PO. 397     The Politics of International Aid and International Development       

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Development of concepts and theories of international development and practice of international aid; 
organisations involved, particularly cooperation between กลุ่มใต,้ giving development aid and cooperation in international 
development.    
 
ร.   420      กฎหมายปกครอง         3 (3-0-6) 
PO. 420     Administrative Law         
      Prerequisites: Have earned credits of PO. 211 

           : Have earned credits of PO. 211 and  PO. 312  for Politics and Government  
     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.   473   สมัมนาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้   3  (3-0-6)                           
PO.473  Seminar or Economic, Social and Political Relations of Southeast Asia    

    Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 
     Relationship and historical, social, cultural, political and economic links of southeast Asian countries, focusing 
on the importance of inter-state relations, economic, social, political and cultural factors influencing foreign policy 
implementation of each country regarding regional cooperation and conflict; the interaction between different factors and 
conditions between countries and effects on attempts to build regional cooperation, as well as a role in the global 
community. 
 

 
ร.    474     สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพ่ือนบา้น    3  (3-0-6) 
PO. 474     Seminar : Thai Foreign Policies Towards Neighbouring Countries     

     Prerequisite: Have earned credits of PO. 370 
      Policy characteristics and various factors affecting Thai foreign policy towards neighbouring countries such as 
Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia and Myanmar.   
 
ร.   475      สมัมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศมหาอ านาจ    3  (3-0-6) 
PO. 475     Seminar : Thai Foreign Policies Towards the Major Powers     

     Prerequisite: Have earned credits of PO. 370 
      Policy characteristics and various factors affecting Thai foreign policy towards major powers, i.e. the USA, the 
Soviet Union, the People’s Republic of China and Japan.   
 
ร.  476   ทฤษฎีวพิากษใ์นความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ         3 (3-0-6) 
PO.476   Critical Theories in International Relations       
     Prerequisite: Have earned credits of PO. 280 

   Study critical theories and approaches in International Relations such as Constructivism, Critical Theory, 
Historical Sociology, Feminism, Poststructuralism, and Postcolonialism and their application to contemporary issues in 
global politics. 
 
ร.   480      ทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศระดบัสูงและเหตกุารณ์ปัจจุบนั   3 (3-0-6) 
PO. 480     Advanced Theories  in  International  Relations  and  Current  Affairs    
     Prerequisite: Have earned credits of PO. 280  
    Use of advanced international relations theories in analyzing foreign policy and international politics in the post-
Cold War era.  The purpose is to build understanding of current issues and problems and future trends in international 
politics. 
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ร.   488     สมัมนาปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศและการแกไ้ข     3  (3-0-6)    
PO. 488    Seminar : Problems on International Conflicts and Resolutions          
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280  
     Characteristics, form and causes of international conflicts on different issues and at different levels as well as 
the search for resolutions, both bilaterally and multilaterally. 
 
ร.   489      สมัมนาเก่ียวกบัปัญหาการเมืองระหวา่งประเทศ     3  (3-0-6) 
PO.  489    Seminar on Current Problems of International Affairs           
Prerequisite: Have earned credits of PO. 280  
     This seminar deals with current international political problems in order for students to investigate those 
problems in detail by research, analysis and compilation of a report for feedback to other seminar participants.  
 
ร.   495      สมัมนา : อาเซียนกบัความร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 495    Seminar : Regionalism in Southeast Asia       
       Prerequisites: Have earned credits of PO. 280 
      Concepts, theories and development of both successful and unsuccessful regional cooperation in southeast 
Asia in terms of security, economy, society and culture since the end of World War II.  The course analyses various 
influential organisations within and outside the region such as SEATO,  ASEAN and EAS and looks at subregional 
groupings such as GMS and IMT-GT.  Students will examine the structure, power, responsibilities, objectives and work / 
role of these organisations, as well as problems, obstacles and future trends of these types of groupings.    
 
ร.   496     สมัมนา : ประเทศมหาอ านาจกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3  (3-0-6) 
PO. 496    Seminar : the Major Powers and Southeast Asia      
     Prerequisites: Have earned credits of PO. 280 
    The role and influence of major powers on various types of political, economic and social change in southeat 
Asia since the end of World War II , including major powers outside southeast Asia such as China, Japan, the USA and the 
EU.  The seminar will study bilateral and multilateral relationships in terms of cooperation and conflict between major 
powers and southeast Asian countries.   
 
ร.    497    สมัมนา : การรวมกลุ่มทางภูมิภาคของยโุรป      3  (3-0-6) 
PO. 497    Seminar : European  Integration          
      Prerequisites: Have earned credits of PO. 280 
    This seminar will study the development of integration of European countries , especially after the end of the 
Cold War, focusing on the structure and duties of various organisations such as the EU and the Council of Europe.   
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ร.    498     สมัมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้    3 (3-0-6) 
PO. 498     Seminar of Special Topics on Southeast Asia   
      Prerequisites: Have earned credits of PO. 280 
     This seminat will focus on one particular political problem faced by various countries in southeast Asia, using 
interdisciplinary methods. 
 
ร.   576     การฝึกงานทางการระหวา่งประเทศ       3 (0-6-3) 
PO. 576    Internship and Training in International Affairs      
       Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards  
      This internship encourages students to gain experience in the field, develop knowledge and understanding of 
international affairs work and be able to apply their knowledge and experience in real life.  Students will complete an 
internship in a government office, state enterprise, in the private sector, an international organisation, a media organisation, 
a research institution, a legislative body, parliament, a political party etc. Issues for training will be decided by the 
instructor.  The aim is to practise skills and build experience of working in the real world.   
 
ร.   577      การศึกษาวจิยัภาคสนามทางการระหวา่งประเทศ     3  (2-2-5) 
PO . 577    Field Research in International Affairs       
     Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards  
     Field research in accordance with course content, under supervision by an academic advisor.   
 
ร.   578      การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ     3  (2-2-5) 
PO. 578     Readings in International Affairs        
     Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards  
     Independent, individual study by students on a particular topic of their interest under supervision of an 
academic advisor.  The chosen topic must be related to international affairs.   
 
ร.  579      การวจิยัของแต่ละบุคคลภายใตก้ารแนะน าเก่ียวกบัการระหวา่งประเทศ    3  (2-2-5)    
PO. 579    Directed Individual Research in International Affairs         
Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards  
     Individual research on a topic chosen by students under the supervision of an academic advisor.  The research 
topic must be related to international affairs.    

 
3) วชิาบังคบันอกคณะ 

ศ.210     เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้        3 (3-0-6)  
EC.210   Introductory  Economics 
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 (For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed EE 
211 or EE 212 or EE 213 or EE 214) 

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   การอ่านเชิงวเิคราะห์ขอ้มูล        3 (3-0-6)  
EG.221    Reading for Information  

Prerequisite:  have earned credits of EL 172 or Exemption  
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s 

presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral 
discussion. 
 
อ.   231   การเขียนระดบัยอ่หนา้        3 (3-0-6) 
EG.231   Paragraph Writing 

Prerequisite: have earned credits of EL 172 or Exemption  
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping 

ideas or information to be presented in a paragraph. 
 
สษ. 231  ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 1       3 (3-0-6) 
EL.231   English for Political Scientists 1 

Prerequisite:  have earned credits of EL 172 
Introduction to political ideas and concepts at the root of modern political institutions and  

practices, vocabulary and idioms from reading and listening in the field of political sciences integrated into writing and 
speaking. 
 
สษ.331   ภาษาองักฤษส าหรับนกัรัฐศาสตร์ 2       3 (3-0-6) 
EL.331   English for Political Scientists 2 

Prerequisite:  have earned credits of EL 231 
Practicing and training advanced political concepts through reading, listening, writing  

and  speaking; analyzing and criticizing political situations and democracy in various contexts. 
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3.7  ช่ือ – สกลุ เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.7.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

ล าดบั 
เลขที่

ประจ าตวั 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ สาขา คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. xxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ทวดิา  กมลเวชช บริหารรัฐกิจ Ph.D. Public and International Affairs  University of Pittsburgh, U.S.A.  2549 
     ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2539 
     ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2536 
2. xxxxxxxxxx อาจารย ์

 
วโิรจน์   อาลี การระหวา่ง

ประเทศ 
M.A. Economic and Social Studies 

Government-Political Science 
The University Of Manchester. U.K. 2551 

 
     ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2541 
3. xxxxxxxxxx อาจารย ์ ชญานิษฐ ์  พลูยรัตน์ การเมือง 

การปกครอง 
M.A.  (International Peace Studies) Studies University of Notre Dame, 

U.S.A. 
2551 

     ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545 
4. xxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อรทยั  ก๊กผล บริหารรัฐกิจ Ph.D. Political Science University of Toronto, Canada 2541 
     Diploma Development Studies Cambridge University, UK. 2533 
     M.S. Public Administration and Public Policy University of London, UK. 2530 
     ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2526 

 
5. xxxxxxxxxx อาจารย ์ วสนัต ์เหลืองประภสัสร์ บริหารรัฐกิจ Ph.D. Political Science Kobe University, Japan 2551 
     ร.ม. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2543 
     ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2538 
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ล าดบั 
เลขที่

ประจ าตวั 
ต าแหน่งทางวชิาการ ช่ือ – สกลุ สาขา คุณวุฒ ิ สาขาวชิา สถาบัน ปี พ.ศ. 

6. xxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ บรรพต  ก าเนิดศิริ การระหวา่ง
ประเทศ 

Doktors der 
Philosophie 

International Politik München, Germany. 2536 

     M.S. Sociology University of Wisconsin, Madison, 
U.S.A. 

2526 

     อ.บ. ประวติัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2525 
7. xxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ศุภสวสัด์ิ   ชชัวาลย ์ การเมือง 

การปกครอง 
Ph.D. Political Science Kobe University, Japan. 2547 

     M.Sc. Local Governance The University of Birmingham, UK. 2541 
     ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2539 
8. xxxxxxxxxx อาจารย ์ มล.พินิตพนัธ์    บริพตัร การระหวา่ง

ประเทศ 
M.A. Southeast Asian Studies International 

Program 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 

     ร.บ. การระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545 
9. xxxxxxxxxx อาจารย ์ ประจกัษ ์   กอ้งกีรติ การเมือง 

การปกครอง 
ศศ.ม. ประวติัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2545 

     ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2540 
หมายเหตุ : ล าดบัท่ี 1- 3 เป็นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ล าดบัท่ี 4-9 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร        



มคอ.2 

111 

 

     3.7.2  อาจารย์ประจ า 
     

   ข้อมูลอาจารย์ประจ าภาควชิา/สาขาวชิา/คณะ/ส านัก/สถาบัน ทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 
 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

1 ดร.กิตติ   ประเสริฐสุข 
(Dr.Kitti  Prasertsuk) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(Asst Prof.) 

- Ph.D. in Asian Studies (East 
and Southeast Asia)University 
of California,Berkeley,U.S.A 

การระหวา่งประเทศ
(International Relations) 

2 ดร.เกษียร   เตชะพีระ 
(Dr.Kasian  Tejapira) 

ศาสตราจารย ์
(Professor) 

- Ph.D. in Political Science, 
Cornell University, U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

3 ดร.ขจิต    จิตตเสว ี
(Dr.Kajit  Jittasevi) 

รองศาสตราจารย.์ 
(Assoc Prof.) 

- Doctorat d’ Etat en Science 
Politique, Univ. de Paris X-
Nanterre. France 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

4 ดร.โคริน   เฟ่ืองเกษม 
(Dr.Corrine  Phuangkasem) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (Political Science) 
Univ. of Hawaii at Manoa, 
U.S.A. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

5 ดร.จรัญ   มะลูลีม 
(Dr.Jaran  Maluleem) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (West Asian Studies) 
Aligarth  Muslim University, 
India. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

6 ดร.จิรวรรณ   เดชานิพนธ์ 
(Dr.Jirawan  Dejanipont) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- Docteur de Troisieme Cycle 
Universite de Droit, 
d’Economie et des Sciences 
d’Aix- Marseille, France. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

7 ดร.จุลชีพ    ชินวรรโณ 
(Dr.Chulacheeb  Chinwanno) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. Political Science 
Stanford University, U.S.A. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

8 ดร.จนัจิรา  สมบติัพนูศิริ อาจารย ์
(Lecturer) 

MA. (International Studies  
 University of Queensland 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

9 อาจารยจิ์ตติภทัร  พนูข า อาจารย ์
(Lecturer) 

M.A (Philosophy) Internation 
Relation  University of  
Oxford 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

10 อาจารยช์ญานิษฐ ์  พลูยรัตน์ 
(Miss.Chayanit  Poonyarat) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- M.A.(International Peace 
Studies University of Notre 
Dame, U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 
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11 ดร.ชนินททิ์รา   ณ ถลาง   
(Dr.Chanintira Na Thalang) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- Doctoral in Politics, 
University of Bristol,UK. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

12 ดร.ชลิดาภรณ์    ส่งสมัพนัธ์ 
(Dr.Chalidaporn  Songsamphan 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D.(Political Science) The 
Claremont Graduate School, 
U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

13 ดร.ชยัวฒัน์    สถาอานนัท ์
(Dr.Chaiwat  Satha-Anand) 

ศาสตราจารย ์
( Prof.) 

- Ph.D.(Political  Science) 
University of Hawaii at 
Manoa,U.S.A.  

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 
 

14 ดร.ไชยรัตน์    เจริญสินโอฬาร 
(Dr.Chairat  Chroensin-o-lan) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D.(Political Science, 
University of Hawaii at 
Manoa, U.S.A. 
- Post-doctor of fellow,Yale 
University, U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

15 ดร.เดชา    ตั้งสีฟ้า 
(Dr.Decha  Tangseefa) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- Ph.D.(Political  Science) 
University of Hawaii at 
Manoa,U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

16 ดร.ไตรรัตน์   โภคพลากรณ์ 
(Dr.Trirat  Pokapalakorn) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D.(Social Work) 
Thammasat University, 
Thailand 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

17 อาจารยธ์เนศ    วงศย์านนาวา 
(Mr.Tanes  Wongyannava) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- M.S.(Sociology)Univ.of 
Wiscons in Madison,U.S.A. 
- M.Phil (Social & Political 
Theory)Cambridge University, 
England. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

18 ดร.ทวดิา    กมลเวชช 
(Dr.Tavida  Kamolvej) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(Asst Prof.) 

- Doctoral of Philosophy in 
Public and International 
Affairs,University of 
Pittsburge, U.S.A. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 
 
 

19 ดร.นครินทร์     เมฆไตรรัตน ์
(Dr.Nakarin  Mektrairat) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (International 
Studies),Waseda University , 
Japan 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

20 ดร.บรรพต     ก าเนิดศิริ 
(Dr.Bunpot  Gummerdsiri) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Doktors der Philosophie 
(magna cum laude) 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 
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(Internationale Politik) 
Munchen, Germany 

21 อาจารยป์ระจกัษ ์   กอ้งกีรติ 
(Mr.Prajak  Kongkirati) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- M.A.(History) Thammasat 
University. 
- Ph.D.Candidate University 
of  Wisconsin-Madison. 
U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 
 

 

22 ดร.ประภสัสร์    เทพชาตรี 
(Dr.Prapat  Thepchatree) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D.in Political Science, 
(International Relations) 
University of Georgia,U.S.A. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

23 ดร.พชัรี    สิโรรส 
(Dr.Patcharee  Siroros) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (Political Science) 
University of Wisconsin-
Madison, U.S.A. 
- Post doctoral Research 
Fellow U.S.-Japan Relations 
Program, Harvard University, 
U.S.A. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

24 อาจารยภู์ริ  ฟวูงศเ์จริญ อาจารย ์
(Lecturer) 

-M.Phil.in Politics 
Universty of Cambridge, UK 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

25 อาจารย ์ม.ล.พินิตพนัธ์ุ     
บริพตัร 
(M.L.Pinitbhand Paribatra) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- M.A.(Southeast Asian 
Studies International Program) 
Julalongkorn University. 
Thailand. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

26 ดร.พิษณุ     สุนทรารักษ ์
(Dr.Pisanu   Sunthraraks) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D.(Political Science) 
University of Wisconsin-
Madison, U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

27 อาจารยภิ์ญญ ์    ศิรประภาศิริ 
(Miss Pinn   Siraprapasiri) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- M.S. (Global Governance 
and Diplomacy) University of 
Oxford, U.K. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

28 อาจารยว์โิรจน์    อาลี 
(Mr.Virot  Ali) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- M.A.in Economic and Social 
Studies Government-Political  
Science) The University 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 
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Of Manchester, U.K. 
29 ดร.วรรณภา     ติระสงัขะ 

(Dr. Vannapa  Tirasangka) 
อาจารย ์
(Lecturer) 

- D.E.A.de Droit Public General 
et Droit de l’environnement, 
Nantes Universite, France 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

30 ดร.วสนัต ์    เหลืองประภสัร์ 
(Dr.Wasan  Luangprapat) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- Ph.D. (Political Science) 
Kobe University, Japan 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

31 ดร.วบูิลพงศ ์    พนูประสิทธ์ิ 
(Dr.Viboonpong Poonprasit) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(Asst Prof.) 

- Doctor of Arts in 
Government,Claremont 
Graduate School,U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

32 ดร.ศิริพร    วชัชวลัคุ 
(Dr.Siriporn  Wajjwalku) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (International  
Relations) University of 
Nakoya, Japan 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

33  ดร.ศุภสวสัด์ิ     ชชัวาลย ์
(Dr.Supasawad Chardchawarn) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(Asst Prof.) 

- Ph.D. (Political Science) 
Kobe University, Japan 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

34 ดร.สร้อยตระกลู  อรรถมานะ 
(Dr. Soitrakool Attamana) 

ศาสตราจารย ์
(Professor) 

- Ph.D (Public Administrations) 
 Burapa University,Thailand. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

35 ดร.สมบติั    จนัทรวงศ ์
(Dr.Sombat Chantaravong) 

ศาสตราจารย ์
(Professor) 

- Ph.D. (Government) 
Claremont Graduate School,  
U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

36 ดร.สุพิณ   เกชาคุปต ์
(Dr.Supin  Kachacupt) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D (Government)  
Claremont Graduate School, 
U.S.A. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

37 ดร.สุรชยั   ศิริไกร 
(Dr.Surachai  Sirikrai) 

ศาสตราจารย ์
(Professor) 

- Ph.D. (International Relations) 
State University of New York 
at Binghamton, U.S.A. 

การระหวา่งประเทศ 
(International Relations) 

38 ดร.โสภารัตน์    จารุสมบติั 
(Dr.Soparatana Jarusombat) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D. (Urban Environ- 
mental  Engineering and 
Management), AIT, Thailand. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

39 ดร.อรทยั   ก๊กผล 
(Dr.Orathai  Kokpol) 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
(Asst Prof.) 

- Ph.D. in Political Science 
University of Toronto, 
Canada 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

40 ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนนัท ์
(Dr.Attakrit  Patchimnun) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

- Doctor of Philosophy 
(Economics and Political 

บริหารรัฐกิจ 
(Public  Administration) 
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Science) , Claremont Graduate 
University, U.S.A. 

41 ดร.อมัพร   ธ ารงลกัษณ์ 
(Dr.Amporn  Tamronglak) 

รองศาสตราจารย ์
(Assoc Prof.) 

- Ph.D (Public Adminis tra 
tion/Public Affairs),Verginia 
Politechnic Institute and State 
University, U.S.A. 

บริหารรัฐกิจ 
(Public Administration) 

42 ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแกว้ 
(Dt. Attasit Pankaew) 

อาจารย ์
(Lecturer) 

-Doctor of Philosophy 
(Political Science) 
Grorgia State University 
U.S.A. 

การเมืองการปกครอง 
(Politics & Government) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


