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 คุณคือ…ส่วนหนึ่งของอนาคต

 	 สาวหนุ่มเป็นความหวัง	 แรงพลังของแผ่นดิน

	 อนาคตก�าหนดสิ้น	 อยู่ในมือนิมิตชัย

	 	 มาเรียนมารอบรู้	 รับจากครูแล้วจากไป

	 ส�านึกความเป็นไทย	 สว่างได้ด้วยศีลธรรม

	 	 รู้มากเพื่อเอาเปรียบ	 เก่งเพื่อเหยียบฤาเหยียดย�่า

	 รู้ไปมิใช่น�า	 รู้เพื่อท�าประโยชน์ตัว

	 	 ขอให้รู้รัฐศาสตร์	 รู้ฉลาดหลีกเลี่ยงชั่ว

	 ช่วยคนอย่าได้กลัว	 บ�าบัดทุกข์บ�ารุงไทย

	 	 ให้ศิษย์ที่หนุ่มสาว	 เป็นหลักน้าวเพื่อน�าชัย

	 ท�าเถิดท�าเข้าไป	 ด้วยสัตย์ซื่อบริการ

	 	 “สิงห์แดง”	จะดีชั่ว	 อยู่ที่ตัวศิษย์จะสาน

	 รักชื่อให้ยาวนาน	 สุขสนานนิรันดร์เอยฯ
      

นรนิติ เศรษฐบุตร

อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 สมัย

อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ในเบื้องต้นนี้ อาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร์” นับเป็นสิ่งต้อง

ห้ามในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2475 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเนือ้หาของวชิารฐัศาสตร์ในช่วงสมยันัน้ ไม่ว่า 

จะมกีารเรยีนหรอืสอนกนัในแบบใดกย่็อมม ี“เนือ้หาของวชิา” ทีข่ดัแย้งและเป็นปฏปัิกษ์ต่อ

การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย์โดยตรง ตวัอย่างเช่น วชิากฎหมายรฐัธรรมนญู 

วิชาพรรคการเมืองการเลือกตั้ง วิชาแนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตย การปฏิวัติในประเทศ

ฝรั่งเศส วิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง วิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง วิชาการเทศบาล เป็นต้น  

ล้วนมีเนื้อหาที่ไม่สอดรับกับนโยบายการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ทั้งสิ้น 

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 และเหตุการณ์สืบเนื่อง อันส่งผลให้มี

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นในปี พ.ศ. 2477 นับเป็นจุดเริ่มต้น

อย่างเป็นรปูธรรมของการจดัการเรยีนการสอนวชิารฐัศาสตร์ในประเทศไทย กล่าวคอื ในสมยั 

แรกเริ่มนั้น การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตรวิชา 

“ธรรมศาสตรบัณฑิต” (ธ.บ.) ในระดับชั้นปริญญาตรี ในขณะที่ในระดับชั้นปริญญาโทและ

ระดับชั้นปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองได้แยกหลักสูตรออก

เป็น 3 ทางอย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491-2492 ภายหลังจากเกิดความผันผวนทางการเมืองอย่าง

รนุแรงภายหลงัการรฐัประหารวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2490 เป็นต้นมา รวมทัง้การทีส่ภาพ

แวดล้อมทางการเมอืงระหว่างประเทศได้เปลีย่นแปลงไป เช่น เกดิมปีระเทศมหาอ�านาจใหม่

คือประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมามีบทบาทน�าแทนประเทศอังกฤษ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลง 

ทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกประเทศเช่นนี้ กล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการ

จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการประจ�าสายหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นในแนวทาง

เดียวกันว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตร ธ.บ. นั้นมีความ 

“ไม่เพยีงพอ” ทีจ่ะผลติบณัฑติได้ตรงกบัหน้าทีก่ารงานของกระทรวงต่าง ๆ  อกีทัง้ธรรมศาสตร 

บัณฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา นักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาออกไปมีอายุ 
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แตกต่างกนัมาก นกัศกึษาจ�านวนหนึง่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะมบีทบาททางสงัคมและการเมอืง แทนที่ 

จะมุ่งประกอบอาชีพข้าราชการเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเองไม่ได้มีการฝึกฝนและอบรมอย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิต

ออกไปประกอบวิชาชีพบางประเภท เช่น อาชีพทนายความ เป็นต้น

แนวความคิดดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่มีสภาวะแวดล้อมทางการเมือง 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์

ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนปี พ.ศ. 2491 (รวมทั้งมีการรื้อฟื้นเนติบัณฑิตยสภา

ขึ้นท�าหน้าที่เป็นองค์กรฝึกฝนวิชาชีพในอีกวาระหนึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491) ในขณะที ่

ทางด้านฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเอง ก็คงจะตระหนัก

ถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ กรรมการ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งมี พลเอกมังกร พรหมโยธี  

เป็นนายกคณะกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นกรรมการ ศาสตราจารย์ดิเรก 

ชัยนาม เป็นกรรมการ และศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ เป็นต้น 

จึงได้ลงมติให้ตรา “ข้อบังคับเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ และก�าหนด

สมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ. 2492” ขึ้น ข้อบังคับดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อระบบ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กล่าวคือ ได้มีการจัดตั้ง 

คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

ขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (แม้นว่าทางคณะพาณิชยศาสตร์และการ

บัญชีจะมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างออกไปอยู่บ้างก็ตาม) 

กล่าวเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งแม้น

ว่าจะมีการก่อตั้งขึ้นภายหลังคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งปีก็ตาม แต่ใน 

ทางปฏิบัติแล้วคณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สามารถ 

ด�าเนินการร่างหลักสูตร จัดตั้งคณะผู้บริหาร รับสมัครนักศึกษา และการจัดการเรียน 

การสอนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ด้วยความสามารถของคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์คนแรก (ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในปี พ.ศ. 2495 หรือ 3 ปีภายหลัง

จากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) คือ ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม และ

กรรมการร่างหลักสูตรคนอื่น ๆ ศาสตราจารย์เสริม วินิจฉัยกุล ศาสตราจารย์ ทวี แรงข�า 

พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

และ ดร.ยวด เลิศฤทธิ์ ในสมัยแรกเริ่มของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้น  
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คณบดีและคณะกรรมการร่างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ได้ท�าการศึกษาเปรียบเทียบ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นจ�านวนหลายประเทศ รวมทั้งได้รับความ 

ช่วยเหลอืในทางวชิาการจากผูเ้ชีย่วชาญของมลูนธิ ิFulbright ซึง่เดนิทางเข้ามาประเทศไทย

ในช่วงสมัยนั้นด้วย

นับจากวันนั้นตราบจนถึงปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มีคณบดีต่อเนื่องกันถึงปัจจุบันรวม 20 คน กล่าวคือ นอกจาก ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม 

ซึ่งเป็นคณบดีคนแรกแล้ว คนถัดต่อมาเรียงตามล�าดับ ได้แก่ 

• ศาสตราจารย์มาลัย หุวะนันท์ 

• ศาสตราจารย์ทวี แรงข�า 

• ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ 

• ศาสตราจารย์กมล เภาวิจิตร 

• ศาสตราจารย์อนันต์ เกตุวงศ์ 

• ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม 

• รองศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ รักธรรม 

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัช กิจธรรม 

• ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระดม วงษ์น้อม

• รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร 

• รองศาสตราจารย์วิสุทธิ์ โพธิแท่น 

• ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 

• รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม 

• รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

• รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม 

• รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 

• รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ

•  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช
	 (ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2561	–	ปัจจุบัน)	
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ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นับได้ว่ามีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมัย ตัวอย่างเช่น  

ในปี พ.ศ. 2496 ได้มีการเปิดแผนกประจ�ากินนอนขึ้น ซึ่งนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่อยู่

ประจ�าจะได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการ และมีการอบรมระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ต่อมา 

ในปี พ.ศ. 2498 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับความช่วยเหลือในทางวิชาการโดยตรง 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการเปิดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับชั้นปริญญาโท 

โดยท�าการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2502 

คณะรฐัศาสตร์ ได้มมีตใิห้จดัตัง้แผนกการทตูในระดบัชัน้ปรญิญาตรขีึน้เป็นครัง้แรก (หลงัจาก

ที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาเป็นเวลาช้านาน) รวมทั้งได้มีการจัดตั้งแผนก

บริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตร์ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีเพิ่มเติมขึ้นอีกสองแผนกใน

ช่วงต้นทศวรรษที่ 2510

สรุปได้ว่า เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวม 4 แผนก ได้แก่  

การปกครอง บรหิารรฐักจิ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ (หรอืแผนกการทตูเดมิ) และปรชัญา

การเมืองก่อนที่จะยุบรวมลงเหลือเพียง 3 แผนก ได้แก่ การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ 

และการระหว่างประเทศ ในสมัยปัจจุบัน

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ยังได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการเมือง 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในอีก 

วาระหนึ่ง โดยเรียกกันอย่างกว้างขวางเป็นยุคสมัย “โลกาภิวัตน์” คณะรัฐศาสตร์จึงได้มี

การเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้นปริญญาโท ระดับชั้นปริญญาเอก และ

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ

คงจะพอเห็นได้ว่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสมัยปัจจุบัน  

ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตในแต่ละปีเป็นจ�านวนมากและอยู่ในสัดส่วนที่ทัดเทียมกัน  

จึงท�าให้เชื่อมั่นได้ว่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

ในประเทศไทยโดยส่วนรวม มพีฒันาการทีเ่รยีกได้ว่าก้าวไปข้างหน้าในอกีขัน้หนึง่ มโีครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษซึ่งให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก โครงการสัมมนาวิชาการ  

งานฝึกอบรมภายในคณะ การสัมมนาเผยแพร่วารสารรัฐศาสตร์สาร และมีศูนย์วิจัยดิเรก  

ชัยนาม เป็นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งล้วนท�าหน้าที่ของตนได้อย่าง
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แขง็ขนัตลอดมา ซึง่นอกจากจะช่วยเสรมิสร้างการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพได้ในทางหนึง่แล้ว 

ยังจะมีส่วนช่วยให้คณะรัฐศาสตร์และการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในประเทศไทยโดยส่วนรวม 

ได้มีส่วนช่วยเหลือหรือมีบทบาทร่วมรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและสังคมได้ เพื่อการ 

เตรียมพร้อมสู่การเป็นนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์ คือ “ศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ 

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค”

มิถุนายน 2563
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รัฐศาสตร์สอนอะไรบ้าง  ?

ในการจดัการเรยีนการสอน นกัศกึษาจะสามารถเลอืกสาขาวชิาเรยีนตามความถนดั

และความสนใจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้

• สาขาการเมืองการปกครอง การศึกษาในสาขานี้ มุ ่งท�าความเข้าใจกับ

ปรากฏการณ์ทางการเมอืงและสงัคมทีแ่วดล้อมตวัเราอยู ่นกัศกึษาจะได้เรยีนเกีย่วกบัปรชัญา

และความคดิทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศต่างๆ โครงสร้างและการท�างาน 

ของสถาบนัและองค์กรทางการเมอืงต่างๆ เช่น รฐัธรรมนญู รฐัสภา พรรคการเมอืง การเลอืกตัง้ 

และปัญหาทางการเมืองและสังคมที่ส�าคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง 

การเมืองของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ฯลฯ

• สาขาการระหว่างประเทศ เป็นสาขาวิชาที่มุ ่งท�าความเข้าใจกับระบบความ

สมัพนัธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ซึง่ในปัจจบุนันีค้วามรูค้วามเข้าใจในด้านนีม้คีวามส�าคญัทัง้ต่อ 

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดี

ของประชาชนในแต่ละประเทศ ความส�าเร็จในธุรกิจการค้าต้องอาศัยความรู้ความสามารถ 

ในการวเิคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ วชิาต่างๆ ในสาขานีเ้ป็นวชิาทีเ่กีย่วกบัการเมอืง

ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ 

กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

• สาขาบริหารรัฐกิจ การศึกษาในสาขานี้จะเจาะจงลงไปสู่การบริหาร และการ

จัดการในหน่วยงาน และองค์การต่างๆ การศึกษาในสาขานี้จะเกี่ยวกับระบบราชการและ

หน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ การบริหารบุคคล การคลัง การงบประมาณ การวางแผนจัด 

ท�าโครงการ เทคนิคการบริหาร การจัดระบบงาน การบริหารการพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับ 

นโยบายต่างๆ โดยเน้นปัญหาทีส่�าคญัๆ เช่น ปัญหาแรงงาน การคอร์รปัชนั การพฒันาชนบท 

นอกจากนี้ ยังมีวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ วิชาการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  

วิชานโยบายและการจัดการเมือง วิชาที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม วิชาที่เกี่ยวกับการ

สื่อสารในองค์การภาครัฐ ฯลฯ

การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์นั้น มิได้ให้ความส�าคัญเฉพาะกับเนื้อหาความรู้ วิชาการ

ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ค้นคว้าหาค�าตอบไว้แล้ว แต่เราให้ความส�าคัญกับการศึกษาค้นคว้าและ

สร้างความรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการร่วม 
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ค้นคว้าและวเิคราะห์เป็นกลุม่ การจดัชัน้เรยีนแบบการสมัมนาทีน่กัศกึษาจะได้รบัการสนบัสนนุ 

ให้คดิตัง้ค�าถาม ค้นคว้า ให้เหตผุล โต้แย้ง และน�าเสนอความคดิเหน็ของคนเพือ่ฝึกฝนทกัษะ

ในการวิเคราะห์

จากธรรมชาตแิละเนือ้หาสาระของสาขาวชิาทางรฐัศาสตร์ และวธิกีารเรยีนการสอน

ที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ที่จะศึกษาในสาขานี้ได้ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

เราอยากได้นักศึกษาที่ช่างสงสัยเชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล 

ชอบตั้งค�าถาม เราอยากได้ผู้ที่สนใจปัญหาบ้านเมืองและสังคม ใส่ใจกับความเดือดร้อน  

ทกุข์สขุของผูค้นทีอ่ยูร่่วมกนัในสงัคม การเรยีนรฐัศาสตร์ไม่มห้ีองปฏบิตักิารเหมอืนการเรยีน

ในสายวิทยาศาสตร์ แต่เรามีห้องปฏิบัติการที่กว้างขวางอย่างยิ่งอยู่ที่สังคมรอบตัวเรา
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เรียนรัฐศาสตร์ไปท�าไม  ?
  

 

 เรียนรัฐศาสตร์ไปท�าไม เสียงใครถาม

 เรียนตามๆ กันไปได้ศึกษา

 เรียนเปน็ทูตเชี่ยวชาญการเจรจา

 เปน็ผู้ว่าฯ นักปกครองรับรองดี

 เรียนท�างานเอกชนไม่จนยาก

 เรียนให้มากงานสนุกก็สุขศรี

 เปน็เจ้านายหรือพ่อค้าประชาชี

 ขอหน้าที่สมหวังดังเจตนา

 “บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข” คือค�าขวัญ

 ที่ส�าคัญส่อจิตคิดอาสา

 เรียนรัฐศาสตร์ ด้วยความคิดและวิญญาณ

 เพื่อพัฒนาชาติและคนเปน็ผลเอยฯ

     *ที่มา จากหนังสือรุ่นสิงห์สี่สิบเอ็ด
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ค�าถามที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ก�าลังจะตัดสินใจในการศึกษาต่อทุกคนก็คง 

จะเป็นค�าถามที่ว่า เรียนจบแล้วจะไปท�างานอะไรได้บ้าง?
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า วิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ไม่ใช่วิชาชีพโดยตรง 

แต่ทักษะและความสามารถในการคิดและวิเคราะห์นั้น เป็นสิ่งที่จะช่วยในการท�างานหลาย

ประเภท เราอาจจะพิจารณาดูจากประสบการณ์ของบัณฑิตที่จบไปจากคณะรัฐศาสตร์ 

ทั่วทุกอ�าเภอ จังหวัดในประเทศไทย บัณฑิตรัฐศาสตร์ได้กระจายอยู่ตามหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง 

ทั้งในงานด้านปกครอง การพัฒนาทั้งในภาครัฐบาลและองค์การพัฒนาเอกชน การรักษา

ความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการป้องกันประเทศ

ทัว่ทกุมมุโลก บณัฑติรฐัศาสตร์ท�าหน้าทีอ่ยูใ่นคณะผูแ้ทนรฐับาลไทยในต่างประเทศ

และองค์การระหว่างประเทศ มีส่วนในการสร้างความร่วมมือแก้ไขความขัดแย้ง ร่วมจรรโลง

สนัตภิาพของประชาคมโลก และบณัฑติรฐัศาสตร์อกีจ�านวนมาก ทีม่บีทบาทอยูใ่นภาคธรุกจิ

การค้า การลงทุนต่างประเทศ

ในหน่วยงานทกุระดบั ทัง้ภาครฐัและเอกชน บณัฑติรฐัศาสตร์ใช้ความรูค้วามสามารถ

ในการวิเคราะห์ วางแผนจัดระบบงาน ศึกษาปัญหา ก�าหนดนโยบาย จัดการบริหารองค์การ 

บริหารบุคคล บริหารแรงงาน บริหารการคลังและงบประมาณ

ในแวดวงสื่อสารมวลชน บัณฑิตรัฐศาสตร์จ�านวนไม่น้อย ได้มีบทบาทในฐานะนัก

วิชาชีพ สื่อมวลชน ท�าหน้าที่ติดตามน�าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อสาธารณชน

ในระดบัการตดัสนิใจทางการเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ บณัฑติรฐัศาสตร์ได้

ใช้ความรูค้วามสามารถของเขา ในการพฒันาประชาธปิไตย อ�านวยผลประโยชน์แก่ประชาชน

ในบทบาทของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิสภาและผูบ้รหิารระดบัท้องถิน่ ตลอดจนผูน้�า

พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองต่าง ๆ
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เรื่องนี้อย่าชะล่าใจ ต้องอ่าน
อาจไม่จบอย่างใจหวังได้ ! ! !

 

ก่อนจดทะเบียนรายวิชาภาคใด ๆ นักศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ศกึษาระเบยีบข้อบงัคบัการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีในคูม่อืการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี

ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดหลักสูตร รายวิชา ข้อก�าหนดต่างๆ 

2. ศกึษาปฏทินิการศกึษาจากเอกสารประกอบการจดทะเบยีนรายวชิา ซึง่จะระบุ

วัน–เวลาบรรยาย วันสอบไล่ ตลอดปีการศึกษา เพื่อช่วยไม่ให้จดทะเบียนซ�้าซ้อน และต้อง

ติดตามประกาศที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางบรรยาย วันสอบไล่ ตามคณะต่างๆ และ

ภายในคณะรัฐศาสตร์ 

3. ศึกษาเงื่อนไขการจดทะเบียนรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน 

(Pre-requisite) ส�าหรับคณะรัฐศาสตร์หลักสูตร พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่  

ที่มีเงื่อนไข Pre-requisite แทบทุกวิชาของทุกสาขาเช่นเดียวกับหลักสูตร พ.ศ. 2556  

ดังนั้น นักศึกษาจะต้องระวังการจดทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง มิฉะนั้น หากศึกษาโดยไม่ผ่าน 

Pre-requisite วิชาที่ศึกษาไปจะเป็นโมฆะทันที และจะท�าให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย

4. นกัศกึษาคณะรฐัศาสตร์ ทีป่ระสงค์จะศกึษาวชิาใดนอกคณะฯ เช่น เศรษฐศาสตร์ 

วชิาภาษาองักฤษ เป็นวชิาโท อาจมบีางวชิาทีเ่ป็นวชิาบงัคบัซ�า้ซ้อน หรอืมเีงือ่นไขเพิม่เตมิ กบั

วิชาบังคับนอกคณะของหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ ขอให้ปฏิบัติ ดังนี้

 4.1 กรณีที่มีวิชาบังคับของสาขาวิชาโทซ�้าซ้อนกับวิชาบังคับนอกคณะขอให้ 

นักศึกษาจดทะเบียนเรียนวิชาระดับ 200 ขึ้นไป แทนวิชาที่ซ�้าซ้อนให้ครบหน่วยกิต  

ตามข้อบังคับ 

 4.2 กรณีประสงค์จะศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาโท ให้นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนวิชา ศ.213 และ ศ.214 แทน ศ.210 (ทั้ง 2 วิชารวมกันเทียบเท่ากับ  

ศ.210 ) และจดทะเบยีนเรยีนวชิาระดบั 200 ขึน้ไป เพิม่เพือ่ให้ครบหน่วยกติ (กรณนีีน้กัศกึษา

จะต้องเรียนวิชามากกว่าที่ก�าหนดในหลักสูตร)
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 4.3 นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ที่ประสงค์จะศึกษาวิชาภาษาต่าง-

ประเทศที่ 2 เป็นวิชาโท นักศึกษาอาจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาเลือกเป็น

วิชาโท ระดับ 200 ขึ้นไป เพิ่มอีก 2 วิชา หรือ เลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาอื่น

ทีม่ใิช่วชิาโททีเ่ป็นรหสั 171 และ 172 หรอื เลอืกเรยีนวชิาเลอืกในสาขาการระหว่างประเทศ 

จ�านวน 2 วิชา แทนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ก�าหนดเป็นวิชาเลือกในสาขาการระหว่าง

ประเทศแทนได้

 4.4 กรณีของนักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ จะต้องศึกษาภาษาต่าง-

ประเทศที่ 2 สองวิชา นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษาภาษาต่างประเทศที่ 2 ในภาษา

เดียวกัน 2 วิชาต่อเนื่องกัน เช่น JP171 และ JP172 เป็นต้น 

สถานภาพทางวิชาการ

สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการค�านวณคะแนนเฉลี่ย

สะสมของนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่เรียน ดังนี้ 

(1) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไปมีสถานภาพทางวิชาการปกติ (Nor-

mal) 

(2) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 มีสถานภาพทางวิชาการเตือน 

ครั้งที่ 1 (Warning 1) เว้นแต่กรณีเป็นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้มีสถานภาพทาง

วิชาการเตือนพิเศษ (Warning) 

(3) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษา ตาม (2) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.50 ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอน

ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา (Dismissed) 

(4) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ หรือเตือนครั้งที่ 1 ตาม (2) 

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดมา ให้

มีสถานภาพทางวิชาการ เตือนครั้งที่ 2 (Warning 2) 

(5) นกัศกึษาซึง่อยูใ่นสถานภาพทางวชิาการเตอืนครัง้ที ่2 ตาม (4) ในภาคการศกึษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพทาง

วิชาการ ภาวะรอพินิจ (Probation) 

(6) นกัศกึษาซึง่อยูใ่นสถานภาพทางวชิาการภาวะรอพนิจิ ตาม (5) ในภาคการศกึษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00 ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออก

จากทะเบียนนักศึกษา (Dismissed)
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หลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรภายในคณะ
หรือย้ายระหว่างคณะ

ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

ข้อ 59 “การย้ายหลักสูตรภายในคณะหรือย้ายระหว่างคณะ” มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา ทั้งนี้ 

ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกลงทางวินัยให้พักการศึกษา 

(2) สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรที่จะย้ายเข้า โดย

ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไปหรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะก�าหนด 

โดยท�าเป็นประกาศคณะ 

(3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนการย้ายหลักสูตร 2.00 ขึ้นไป 

หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะก�าหนด โดยท�าเป็นประกาศคณะ 

(4) ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า นักศึกษาที่

ศึกษาในคณะใดจะขอย้ายไปศึกษาคณะอื่นมิได้เว้นแต่คะแนนสอบเข้าของนักศึกษาผู้นั้นสูง

กว่าคะแนนสอบเข้าของนักศึกษาล�าดับสุดท้ายของคณะที่ขอย้ายไป ซึ่งจะต้องเป็นคะแนน

สอบเข้าในสายเดียวกันและปีเดียวกันด้วย”  

เนื่องจากการจัดสอบเข้าศึกษาในปัจจุบันเป็นระบบ Admission  และระบบรับตรง  

ไม่สามารถใช้ข้อบงัคบัดงักล่าวในการพจิารณาย้ายสาขา/ย้ายคณะได้ทัง้หมด   ดงันัน้  เพือ่ให้

นักศึกษามโีอกาสในการย้ายสาขา / ย้ายคณะเขา้มาศึกษาในคณะรฐัศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์

โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการปริญญาตรี และคณะกรรมการประจ�าคณะรัฐศาสตร์   

มปีระกาศคณะรฐัศาสตร์ เรือ่ง “หลกัเกณฑ์การย้ายคณะและย้ายสาขา ลงวนัที ่16 มถินุายน 

พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) มีคะแนนสอบเข้าสูงกว่าคะแนนสอบเข้าของนักศึกษาล�าดับสุดท้ายของสาขา / 

คณะรัฐศาสตร์ และจะต้องเป็นคะแนนในสายเดียวกันและปีเดียวกัน  ในกรณีที่ไม่สามารถ

ใช้คะแนนดงักล่าวเทยีบเคยีงได้ ผูท้ีป่ระสงค์จะย้ายสาขา /คณะเข้าคณะรฐัศาสตร์  จะต้องใช้ 

วธิกีารสอบวชิาความรูท้ัว่ไปทางรฐัศาสาตร์และวชิาเรยีงความ ชดุเดยีวกบัข้อสอบของข้อสอบ
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เข้าศกึษาในโครงการรบัตรง ให้ได้คะแนนสอบอยูใ่นล�าดบัหนึง่ร้อยคนแรกทีไ่ด้คะแนนสงูสดุ

ของวิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ของปีการศึกษาที่ขอย้าย

(2) สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรพื้นฐานส่วนที่ 1                                                       

(3) ศึกษาอยู่ในสาขา/คณะเดิมไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา                              

(4) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคสุดท้ายก่อนที่จะย้ายสาขา/คณะไม่ต�่ากว่า 2.00

1. กรณีย้ายคณะ  ต้องสอบได้วิชาบังคับของคณะรัฐศาสตร์  3  วิชา ได้แก่  วิชา  

ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ  ร.271 ความ

รู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ได้คะแนน   ระดับ B (บี) ในกรณีที่สอบวิชา

หนึ่งวิชาใดได้ต�่ากว่า B (บี) สามารถ regrade ได้ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อสอบให้ได้ระดับ  B  (บี)

2. กรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ขอย้ายสาขา  ต้องสอบได้วิชาในสาขาที่จะย้ายเข้า

ศึกษา จ�านวน  3 วิชา ให้ได้ไม่ต�่ากว่า B (บี)  

หมายเหตุ  ผู้สอบย้ายคณะ หรือย้ายสาขา จะต้องท�าข้อสอบของการสอบคัดเลือกตรง 

  ทั้ง 2 วิชา ให้ครบถ้วนด้วย

    สถานที่ : 1. สอบถามรายละเอียดและยื่นความจ�านง  ที่ส�านักงานเลขานุการ 

    คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

       2. เมื่อปฏิบัติครบและถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว ให้นักศึกษายื่นเรื่อง 

    ผ่านคณะที่ตนสังกัดมายังคณะรัฐศาสตร์  ศูนย์รังสิต    
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การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กรณีการเข้ามาศึกษาในคณะรัฐศาสตร์  หรือกรณีไปศึกษาที่                       

สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อน�ามาขอเทียบโอนทั้งในและต่างประเทศ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2561 

ข้อ 31  นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบ

โอนรายวิชา และหน่วยกิตที่มีเนื้อหาของรายวิชาเทียบเท่าและมีเกณฑ์การประเมินผลหรือ

วัดผลได้มาตรฐาน เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา 

(2) ให้เทียบโอนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร 

(3) รายวิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมิใช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอน

ชื่อ จากทะเบียนนักศึกษา 

(4) รายวชิาทีจ่ะขอเทยีบโอนต้องศกึษามาแล้วไม่เกนิห้าปีนบัจากปีทีล่งทะเบยีนเรยีน 

จนถึงวันที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 

(5) รายวชิาทีจ่ะขอเทยีบโอนต้องมผีลการศกึษาระดบั C ขึน้ไป หรอืเทยีบเท่า ยกเว้น 

กรณีของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความ

ร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เทียบโอนรายวิชาและ

หน่วยกติตามผลการศกึษาทีไ่ด้ นอกจากหลกัเกณฑ์ตามวรรคหนึง่ คณบดโีดยความเหน็ชอบ 

ของคณะกรรมการประจ�าคณะ อาจก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการ 

เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่แตกต่าง จากความในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยท�าเป็นประกาศ

คณะ และรายงานให้อธิการบดีเพื่อทราบ      

ข้อ 32 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะเป็นผู้มีอ�านาจ 

อนุมัติ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตามหมวดนี้ 

ข้อ 33 ให้บันทึกผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและ

หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

(1) ส�าหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน 

หรอื โครงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ หรอืไปศกึษาด้วยตนเองโดยได้รบัอนมุตัจิากอธกิารบดี 
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ให้บันทึกผลการศึกษาตามที่ได้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบันทึก

อักษร ACC ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะ

ก�าหนดโดยท�าเป็นประกาศคณะ 

(2) ส�าหรับกรณีนักศึกษาอื่นนอกจาก (1) ให้บันทึกอักษร ACC  
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ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2556 กับ ฉบับ พ.ศ. 2561 
 

ร.   210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
PO 210 Introduction  to Political Philosophy
ร.   211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
PO 211 Introduction to Political
ร.   212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
PO 212 Introduction to History of  Political 

Thoughts
ร.   221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
 และการเลือกตั้ง
PO 221 Political Parties, Interest Groups and 

Elections
ร.   222 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
PO 222 Local Government and Politics
ร.   224 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง

การปกครองของไทย
PO 224 Economic and Social Ecology of Thai 

Government and Politics
ร.   300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
PO 300 Social Science Methodology
ร.   304 จิตวิทยาการเมือง

PO 304 Political Psychology

ร.   307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม
PO 307 Feminist Political Theory
ร.   309 ธุรกิจกับการเมือง
PO 309 Business and Politics
ร.   311 การเมืองภาคประชาชน

PO 311 Politics of The People’s Movements
ร.   312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน

ร.   210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
PO 210 Introduction  to Political Philosophy
ร.   211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
PO 211 Introduction to Political
ร.   212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
PO 212 Introduction to History of  Political 

Thoughts
ร.   221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
 และการเลือกตั้ง
PO 221 Political Parties, Interest Groups and 

Elections
ร.   222 พลวัตการปกครองท้องถิ่น
PO 222 Dynamics of Local Politics
ร.   224 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง

การปกครองของไทย
PO 224 Economic and Social Ecology of Thai 

Government and Politics
ร.   300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
PO 300 Social Science Methodology
ร.   304 พฤตกิรรมการเมอืง ความคดิเหน็สาธารณะและ

จิตวิทยา
PO 304 Political Behavior, Public Opinion and 

Psychology
ร.   307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม
PO 307 Feminist Political Theory
ร.   309 ทุน ธุรกิจกับการเมือง
PO 309 Capital, Business and Politics
ร.   311 ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมกบัพืน้ทีท่างการ

เมือง
PO 311 Social Movements and Political Space
ร.   312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน

 สาขาการเมืองการปกครอง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
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PO 312 Politics and Public Law
ร.   314 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย
PO 314 History to Thai Political Thoughts
ร.   315   ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
PO 315 Philosophy of wars and Peace
ร.   319   ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย

PO 319 Liberal Democratic Theories
ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
PO 320 Comparative Government and Politics
ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย
PO 321 Thai Government and Politics
ร.   322   สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
PO 322 Political Institutions and Constitutions
ร.   323   การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการเมือง
PO 323 Political Economy of Development
ร.   326 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศ 

ตะวันออกกลาง
PO 326 Politics and Government of  The Middle 

East
ร.   327   การเมอืงการปกครองของกลุม่ประเทศเอเชยีใต้
PO 327 Politics and Government of South Asian 

Countries
ร.   330   การเมืองการปกครองของประเทศเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใต้
PO 330 Politics and Government of Southeast 

Asia
ร.   333   การเมอืงการปกครองของสาธารณรฐัประชาชน

จีน
PO 333 Politics and Government of the People’s 

Republic of China
ร.   336   การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา
PO 336 Politics and Government of the United 

States of America
ร.   337   การเมืองการปกครองของยุโรป
PO 337 Politics and Government of Europe
ร.   403   สัมมนา:ภาษากับการเมือง
PO 403 Seminar : Language and Politics

PO 312 Politics and Public Law
ร.   314 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย
PO 314 History to Thai Political Thoughts
ร.   315   ปรัชญาสงครามและสันติภาพ
PO 315 Philosophy of wars and Peace
ร.  319   ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีนิยมและ 

ประชาธิปไตย
PO 319 Liberal and Democratic Theories
ร.   320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
PO 320 Comparative Politics and Government 
ร.   321   การเมืองการปกครองของไทย
PO 321 Thai Government and Politics
ร.   322   สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ
PO 322 Political Institutions and Constitutions
ร.   323   การเมืองว่าด้วยการพัฒนา
PO 323 Politics of Development
ร.   326 การเมืองการปกครองตะวันออกกลาง

PO 326 Politics and Government of  the Middle 
East

ร.   327   การเมืองการปกครองเอเชียใต้
PO 327 Politics and Government of South Asian 

Countries
ร.   330   การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออก
 เฉียงใต้
PO 330 Politics and Government of Southeast 

Asia
ร.   333   การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออก

PO 333 East Asian Politics and Government 

ร.   336   การเมืองการปกครองของพหุอเมริกา
PO 336 Politics and Government of  America

ร.   337   การเมืองการปกครองยุโรป
PO 337 Politics and Government of Europe
ร.   403   สัมมนา:ภาษากับการเมือง
PO 403 Seminar : Language and Politics

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
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ร.   404   สัมมนา : ศาสนากับการเมือง
PO 404 Seminar : Religion and Politics
ร.   405   สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย
PO 405 Seminar : Politics and Novels
ร.   406   สัมมนา : สตรีกับการเมือง
PO 406 Seminar : Women and Politics
ร.   412   ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง
PO 412 Theories on Society and Politics
ร.   414   สัมมนา : แนวความคิดทางการเมืองไทย
PO 414 Seminar on Thai Political Thoughts
ร.   415   สมัมนา : ความรนุแรงและสนัตวิธิใีนทางการเมอืง
PO 415 Seminar : Violence and Nonviolence in 

Politics
ร.   416   สัมมนา : ปรัชญาการเมืองกรีก
PO 416 Seminar : Greek Political Philosophy

ร.   419   สัมมนา : ความคิดทางการเมืองแบบยูโธเปีย
PO 419 Seminar : Utopian Political Thoughts
ร.   423 สมัมนาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 423 Seminar on Problems of Social and 

Political Changes in Southeast Asia
ร.   424   สมัมนาปัญหาทางการเมอืงการปกครองของไทย
PO 424 Seminar on Problems of Politics and 

Government of Thailand
ร.   420   กฎหมายปกครอง
PO 420 Administrative Law
ร.   426 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง
 การปกครองเปรียบเทียบ
PO 426 Concepts and Theories on Comparative 

Politics
ร.   427 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 427 Seminar on  Ethnicity and Political 
 Problems in Southeast Asia
ร.   428   สัมมนาทหารและการเมือง
PO 428 Seminar on Military and Politics
ร.   429   สัมมนาเรื่องผู้น�าทางการเมือง

ร.   404   สัมมนา : ศาสนากับการเมือง
PO 404 Seminar : Religion and Politics
ร.   405   สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย
PO 405 Seminar : Politics and Novels
ร.   406   การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี
PO 406 Politics of Gender and Sexuality
ร.   412   ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง
PO 412 Theories on Society and Politics
ร.   414   สัมมนา : แนวความคิดทางการเมืองไทย
PO 414 Seminar on Thai Political Thoughts
ร.   415   สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธี
PO 415 Seminar : Violence and Nonviolence 

ร.   416   สัมมนา : ประเด็นปัญหาปรัชญาการเมือง
PO 416 Seminar on Problems in Political 
 Philosophy
ร.   419   ความคิดทางการเมืองแบบยูโธเปีย
PO 419 Utopian Political Thoughts
ร.   423 สมัมนาการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมอืง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 423 Seminar on Problems of Social and 
 Political Changes in Southeast Asia
ร.   424   สมัมนาปัญหาทางการเมอืงการปกครองของไทย
PO 424 Seminar on Problems of Politics and 

Government of Thailand
ร.   420   กฎหมายปกครอง
PO 420 Administrative Law
ร.   426 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเมือง
 การปกครองเปรียบเทียบ
PO 426 Concepts and Theories on Comparative 

Politics
ร.   427   การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

PO 427 Ethnicity Politics and Culture

ร.   428   สัมมนาทหารและการเมือง
PO 428 Seminar on Military and Politics
ร.   429   สัมมนาเรื่องผู้น�าทางการเมือง

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
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PO 429 Seminar on Political Leadership
ร.   437 สมัมนาความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิวีเิคราะห์ทาง

ปรัชญาและการเมือง
PO 437 Seminar on  Philosophical Approach and 

Analysis of Politics
ร.   516 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน

PO 516 Seminar on Problems of Contemporary 
Political Theory

ร.   519 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า
 เกี่ยวกับทฤษฎีและปรัชญาการเมือง
PO 519 Directed Individual Research in Theory 

and Philosophy of Politics
ร.   537 การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์
PO 537 Field Research in Political Science
ร.   539 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า
 เกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง
PO 539 Directed Individual Research in Politics 

and Government 

PO 429 Seminar on Political Leadership
ร.   437 สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิเคราะห์ทาง

ปรัชญาและการเมือง
PO 437 Seminar on  Philosophical Approach and 

Analysis of Politics
ร.   434 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบันกับปัญหา

ร่วมสมัย
PO 434 Seminar on  Political Theory and 
 Contemparary Problems
ร.   519 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า
 เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์
PO 519 Directed Individual Research in  Political 

Sciance Approcahes
ร.   537 การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์
PO 537 Field Research in Political Science
ร.   539 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า
 เกี่ยวกับประเด็นทางรัฐศาสตร์
PO 539 Directed Individual Research in Politics 

Science Issues
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ร.   241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
PO 241 Introduction to Public Administration
ร.   242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
PO 242 Organization Theories and Management
ร.   250 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
PO 250 Strategic Planning in Public Sector

ร.   251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
PO 251 Public Human Resource Management
ร.   342 เทคนิคการบริหารและการจัดการ
PO 342 Administrative Techniques and 
 Management
ร.   343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
PO 343 Organization Culture and Behavior
ร.   345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
PO 345 Thai Public Organization and 
 Management
ร.   346 การบริหารโครงการ
PO 346 Project Management
ร.   347 การประเมินผลโครงการ
PO 347 Project Evaluation
ร.   349 การจัดการเครือข่ายในภาคสาธารณะ

PO 349 Network Management in Public Sector

ร.  350 การบริหารรัฐกิจไทย
PO 350 Introduction to Thai Public 
 Administration
ร.   353 การบริหารแรงงาน
PO 353 Labour Administration
ร.   357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PO 357 Human Resource Development
ร.   358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก
PO 358 Development Administration in Global 

Context
ร.   359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
PO 359 Comparative Public Administration

ร.   241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
PO 241 Introduction to Public Administration
ร.   242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
PO 242 Organization Theories and Management
ร.   250 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในบริบทสาธารณะ
PO 250 Strategic Planning and Management in 

Public Context
ร.   251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
PO 251 Public Human Resource Management
ร.   342 เครื่องมือการบริหารและการจัดการ
PO 342 Administrative Tools and Management

ร.   343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ
PO 343 Organization Culture and Behavior
ร.   345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย
PO 345 Thai Public Organization and 
 Management
ร.   346 การบริหารโครงการ
PO 346 Project Management
ร.   347 การประเมินผลโครงการ
PO 347 Project Evaluation
ร.   349 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
 การบริหารจัดการเครือข่าย
PO 349 Intergovernmental Relations and Network 

Governance
ร.  350 การบริหารรัฐกิจไทย
PO 350 Introduction to Thai Public Administration

ร.   353 การบริหารแรงาน
PO 353 Labour Administration
ร.   357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PO 357 Human Resource Development
ร.   358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก
PO 358 Development Administration in Global 

Context
ร.   359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
PO 359 Comparative Public Administration

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

สาขาบริหารรัฐกิจ



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  25 

ร.   360 การบริหารการคลังและงบประมาณ
PO 360 Public Budgeting and Fiscal 
 Administration
ร.   361 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
PO 361 Introduction to Public Policy
ร.   363 การบริหารการคลังท้องถิ่น
PO 363 Local Financial Administration
ร.   366 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม
PO 366 Environmental  Policy  and  Management
ร.   367 เทคนิคและการวิเคราะห์นโยบาย
PO 367 Public Policy Analysis and Techniques
ร.   368 นโยบายและการจัดการเมือง
PO 368 Urban Policy and Management
ร.  369 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PO 369 Local Government Management
ร.   443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ
PO 443 Seminar in Public Administration
ร.   449 การบรหิารสถานการณ์ภยัพบิตัแิละภาวะฉกุเฉนิ
PO 449 Disaster and Emergency Management
ร.   453 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
PO 453 Seminar on Strategic Human Resource
ร.   455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
PO 455 Seminar on Public Policy

ร.   463 สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ
PO 463 Seminar on Public Finance
ร.   467 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
PO 467 Seminar on Management of Public 

Enterprices
ร.   569 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า
 เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
PO 569 Directed Individual Research in Public 

Administration

ร.   360 การบริหารการคลังและงบประมาณ
PO 360 Public Budgeting and Fiscal Administration

ร.   361 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง
PO 361 Public Policy and Governance
ร.   363 การบริหารการคลังท้องถิ่น
PO 363 Local Financial Administration
ร.   366 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
PO 366 Sustainable Environmental  Management
ร.   367 เทคนคิการวเิคราะห์และการออกแบบนโยบาย
PO 367 Public Policy Analysis and Techniques
ร.   368 นโยบายและการจัดการเมือง
PO 368 Urban Policy and Management
ร.  369 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PO 369 Local Government Management
ร.   443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ
PO 443 Seminar in Public Administration
ร.   449 การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ
PO 449 Disaster Risk Governance
ร.   453 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
PO 453 Seminar on  Strategic Human Resource
ร.   455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ
PO 455 Seminar on Contemporary Issues in 

Public Policy
ร.   463 สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ
PO 463 Seminar on Public Finance
ร.   467 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ
PO 467 Seminar on Management of Public 

Enterprices
ร.   569 สหกิจศึกษาบริหารรัฐกิจ

PO 569 Intergrated Practices in Public 
 Administration
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ร.   271 ความรูเ้บือ้งต้นทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                           
PO 271 Introduction to International Relations
ร.   272 ประวัติศาสตร์การทูต
PO 272 Diplomatic History
ร.   280 การเมอืงระหว่างประเทศ : ทฤษฎแีละกรณศีกึษา
PO 280 International Politics : Theories and Case 

Studies
ร.   290 องค์การระหว่างประเทศ
PO 290 International Organizations
ร.   370 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย
PO 370 Thai Foreign Affairs
ร.   371 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ
 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 371 Southeast Asian Affairs
ร.   373 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ
 กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
PO 373 Foreign Relations and Policies in East Asia
ร.   375 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม

ประเทศลาตินอเมริกา
PO 375 Latin American Affairs
ร.   376 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม

ประเทศในตะวันออกกลาง
PO 376 Middle East Affairs
ร.   377  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
PO 377 International Relations and Environment
ร.   379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ์ทางการทูต
 และการกงสุล
PO 379 Protocol, Diplomatic and Consular 
 Relations
ร.   380 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
PO 380 International Political Economy

ร.   381 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 
ประเทศมหาอ�านาจ

PO 381 Foreign Policy of Major Powers
ร.   383 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร.   271 ความรูเ้บือ้งต้นทางความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ                           
PO 271 Introduction to International Relations
ร.   272 ประวัติศาสตร์การทูต
PO 272 Diplomatic History
ร.   280 การเมอืงระหว่างประเทศ : ทฤษฎแีละกรณศีกึษา
PO 280 International Politics : Theories and Case 

Studies 
ร.   290 กฎหมาย องค์การและระบอบระหว่างประเทศ
PO 290 International Law, Organization and Regime
ร.   370 การต่างประเทศของไทย
PO 370 Thai Foreign Relations
ร.   371 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้
PO 371 International Relations in Southeast Asia 
ร.   373 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก

PO 373 International Relations in East Asia 
ร.   375 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา

PO 375 International Relations in  Latin America
ร.   376 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง

PO 376 International Relations in  Middle East
ร.   377 สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
PO 377 Environment and International Relations
ร.   379 พิธีทางการทูตและการกงสุล

PO 379 Diplomatic Protocol and Consular Affairs

ร.   380 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก
PO 380 The Evolution of the Global Political  

Economy
ร.   388 มหาอ�านาจกับระเบียบโลก

PO 388 Major Powers and the World Order
ร.   383 การเมืองและการต่างประเทศของจีน
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PO 383 Foreign Policy of the People’s Republic of 
China

ร.   384 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
PO 384 Foreign Policy of Japan
ร.   385 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 

ประเทศรัสเซีย
PO 385 Foreign Policy of the Commonwealth of 

Independent States
ร.   386 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 

สหรัฐอเมริกา
PO 386 Foreign Policy of the United States of  

America
ร.   387 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของยุโรป
PO 387 European Affairs
ร.   389 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม

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

นโยบายต่างประเทศ
PO 393 Analysis of Foreign Policy and Foreign 

Policy Making
ร.   394 ยทุธศาสตร์ศกึษาและความมัน่คงระหว่างประเทศ
PO 394 Strategic Studies and International Security
ร.   396 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
PO 396 Diplomacy and International Negotiation
ร.   397 การเมืองขององค์กรและการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ
PO 397 The Politics of International Aid and Inter-

national Development
ร.   420 กฎหมายปกครอง
PO 420 Administrative Law 
ร.   474 สัมมนานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศ

เพื่อนบ้าน
PO 474 Seminar : Thai Foreign Policies Towards 

Neighbouring Countries
ร.   476 ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PO 476 Critical Theories international Relations

PO 383 Chinese Politics and Foreign Affairs

ร.   384 การเมืองและการต่างประเทศของญี่ปุ่น
PO 384 Japanese Politics and Foreign Affairs 
ร.   385 การเมืองและการต่างประเทศของรัสเซีย 

PO 385 Russian Politics and Foreign Affairs 

ร.   386 การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

PO 386 U.S. Politics and Foreign Affairs 

ร.   387 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป
PO 387 International Relations in Europe 
ร.   389 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้

PO 389 International Relations in South Asia 
ร.   393 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ

PO 393 Foreign Policy Analysis 

ร.   394 ยทุธศาสตร์ศกึษาและความมัน่คงระหว่างประเทศ
PO 394 Strategic Studies and International Security 
ร.   396 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ
PO 396 Diplomacy and International Negotiation
ร.   397 การเมืองของความช่วยเหลือและการพัฒนา

ระหว่างประเทศ
PO 397 The Politics of International Assistance and 

Development
ร.  420 กฎหมายปกครอง
PO 420 Administrative Law
ร.   474 สัมมนานโยบายต่างประเทศไทย

PO 474 Seminar : Thai Foreign Policies 

ร.  476 ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PO 476 Critical Theories international Relations
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ร.   480 ทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศระดบัสงูและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

PO 480 Advanced Theories in International 
 Relations and Current Affairs
ร.   488 สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและ

การแก้ไข
PO 488 Seminar : Problems on International 
 Conflicts and Resolutions
ร.   489 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ

PO 489 Seminar on Current Problems of Interna-
tional Affairs

ร.   495 สัมมนา : อาเซียนกับความร่วมมือส่วนภูมิภาค
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
PO 495 Seminar : Regionalism in Southeast Asia

ร.   480 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับสูง

PO 480 Seminar : Advance International Relations 
Theories

ร.   488 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

PO 488 Seminar : Selected Topics in International 
Relations

ร.   489 สมัมนาหวัข้อเฉพาะในเศรษฐกจิการเมอืงระหว่าง
ประเทศ

PO 489 Seminar Special Topics in International 
Relations

ร.   495 สัมมนา : ประชาคมอาเซียน

PO 495 Seminar : ASEAN Community

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2561
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คิดไม่ออก … ถามใครดี?
 

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  นอกเหนือจากที่นักศึกษาจะต้องสนใจศึกษา

จากต�าราในห้องสมดุ จากอาจารย์ในห้องเรยีนแล้ว ยงัมปัีญหาอืน่ๆ อกีทีไ่ม่สามารถสอบถาม

ได้จากห้องเรียนหรือห้องสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ที่ให้ค�าปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา และ

นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษา  งานบริการการศึกษา  มีหน้าที่ให้บริการด้านการเรียนการสอน

แก่นกัศกึษา ตัง้แต่รบัเข้าจนกระทัง่นกัศกึษาจบการศกึษา  ดงันัน้ หากนกัศกึษามปัีญหาใด ๆ  

ก็ตามที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามได้  พี่ ๆ ที่ท�าหน้าที่ในสายงานนี้ 

ประกอบด้วย

1.  นางเนตรชนก ดีทน (พี่นก)                              นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ                                                             

รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ

                                                                      และวิเทศสัมพันธ์

2.  นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ (พี่ปู) นักวิชาการศึกษา 

   งานปริญญาตรี

3.  นางสาวภรภัทร เชี่ยวเวช (พี่บุ๊ค) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   งานปริญญาตรี

4. นางสาววชิรญาณ์ อยู่เปรม (พี่จิน) นักวิชาการศึกษา 

   งานปริญญาตรี

5.  นางศิริทัศน์ ตุ้มธรรมรงค์ (พี่เหมียว)  นักแนะแนวการศึกษาฯ ช�านาญการ 

   งานกิจกรรมนักศึกษา

6.  นางรัชต์พร ตุ่นไธสง (พี่พร) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

   งานกิจกรรมนักศึกษา

7.  นางอุทัย กล�่าช้าง (พี่น้อย) นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ

   งานบัณฑิตศึกษา

8.  นางสาวลักขณา กมลธรรมวงศ์ (พี่หมาย)             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานบัณฑิตศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์

9.  นางสาวสุพร มุขพิมพ์พันธ์ (พี่สุ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิเทศสัมพันธ์  
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สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด : 

 งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

โทร. 02-696-5462, 02-696-5317  

โทรสาร 02-696-5302

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.  

โทร. 02-613-2302-3 

โทรสาร 02-226-5651   

e-mail:  www.polsci.tu.ac.th
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2561)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา ศูนย์รังสิต/ คณะรัฐศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

  รหัสหลักสูตร :  25400051100189

  ภาษาไทย :    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Political Science Program

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

   ภาษาไทย  ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต 

       ชื่อย่อ : ร.บ. 

  ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science 

      ชื่อย่อ :  B.Pol.Sc.

3.  วิชาเอก

  สาขาการเมืองการปกครอง

  สาขาการระหว่างประเทศ

  สาขาบริหารรัฐกิจ

4.  จ�านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
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5.  รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ  
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี 
  5.2  ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.3  ภาษาที่ใช้  
    หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
  5.4  การรับเข้าศึกษา 
    รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
    เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
  5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ  
พ.ศ. 2556
  ก�าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ได้พจิารณากลัน่กรองโดยมตเิวยีน คณะกรรมการนโยบายวชิาการในการประชมุ
ครั้งที่  -  เมื่อวันที่ 13  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
  ได้รับอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่  25  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส�าเร็จการศึกษา
  1. นักการเมือง  หน่วยงานราชการ  ปลัดอ�าเภอ นักพัฒนาชุมชน นักปกครอง 
นักวิชาการศึกษา
  2. นักการทูต  องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศต่าง ๆ
  3. นักบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บุคคล นักธุรกิจ ผู้จัดการทั่วไป ผู้สื่อข่าว
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ล�าดบัที่ เลขประจ�าตัว
ต�าแหน่งทาง

วิชาการ
รายนามอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ

1. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.

อรรถสิทธิ์  พานแก้ว ➢ Ph.D. ( Political Science) Georgia 

State University, U.S.A. 2553

➢ M.A. (Public Administration) Geor-

gia State University, U.S.A. 2547

➢ ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2543

➢ ศบ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2540

2. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

 ดร.

สุนิสา  ช่อแก้ว ➢ Ph.D. (Development Administration)

 National Institute of Development 

Administration, 2556

➢ M.PA (Human Resource 

 Management) National Institute 

of Development Administration, 

2550

➢ B.A. (Political Science) 

 Government มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์, 2548

3. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.

จันจิรา  สมบัติพูนศิริ ➢ Ph.D. (Political Science and 

 International  Relation) La Trobe 

University Australia, 2555

➢ M.A. (International Studeis in 

Peace and Conflict Resolution) 

University of Queensland 

 Australia, 2551

➢ ร.บ. (การระหว่างประเทศ)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

4. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.

อรทัย  ก๊กผล ➢ 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

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ�าตัวประชาชน ต�าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา 

 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ล�าดบัที่ เลขประจ�าตัว
ต�าแหน่งทาง

วิชาการ
รายนามอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาที่จบ

5. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.

ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ ➢ Ph.D. (การบริหารพัฒนา)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

2546

➢ พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2537

➢ ศศ.บ. การบริหารรัฐกิจ (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2533

6. xxxxxxxxxxx ผูช่้วยศาสตราจารย์

ดร.

ประจักษ์  ก้องกีรติ ➢ Ph.D. (Department of Political and 

Social Change) Australian National 

University, Canberra, Australia 

2556

➢ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 2545

➢ ร . บ .  ( ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540

7. xxxxxxxxxxx อาจารย์

ดร.

ประพิมพ์ฝัน  เชียงกูล ➢ Ph.D (Politics and International 

Studies) University of Warwick,

 UK. 2558

➢ M.A. (Political Economy) 

 University of Sydney, Australia. 

2553

➢ B.Sc. (Economics) National 

 University of Singapore, Singapore. 

2551

8. xxxxxxxxxxx     อาจารย์ วิโรจน์  อาลี ➢ M.A. Economic and Social Studies 

(Government-Political Science.) 

 The University of Manchester,UK. 

2544

➢ ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

9. xxxxxxxxxxx อาจารย์ ชาลินี สนพลาย ➢ ร.ม. (การปกครอง)  มหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร์ 2557

➢ ร.บ. (การเมืองการปกครอง)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ�าเป็นต้องน�ามาพิจารณาในการวางแผน

 หลักสูตร

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

 สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคข้อมูล

ข่าวสารทีถ่งึกนัอย่างรวดเรว็ทัง้โลก  ท�าให้เกดิการแข่งขนักนัอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านธรุกจิ 

ด้านการศกึษา ด้านการพฒันา ฯลฯ  ขณะเดยีวกนักเ็กดิความร่วมมอืจบักนัเป็นกลุม่เพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขัน  เช่น การรวมตัวกันเป็นประชาคมยุโรป  และก�าลังเกิดการ

รวมตัวของภูมิภาคอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียน เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้  จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลง

ที่มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น  เพื่อสร้างบุคลากรทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร

จัดการภาครัฐ และการระหว่างประเทศ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

 จากข้อ 11.1 เป็นผลให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรวมกลุม่ความร่วมมอืในภมูภิาคทีม่คีวามแตกต่างกนัในทางสงัคมและ

วัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร จึงจ�าเป็นต้องค�านึงถึงความแตกต่างดังกล่าว เพื่อที ่

จะสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับตนเองเข้าสู่สภาพของความเปลี่ยนแปลงได้ โดยยัง

คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าของตนเองอยู่

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ 

 พันธกิจของสถาบัน

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร

  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

หลักสูตร จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร ด้วยการปรับเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความรู้ต่างๆ 

ให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเข้าสู่การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งหวัง 
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ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ 

และการระหว่างประเทศ ตลอดจนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพือ่น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้เพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิอกีทัง้เพือ่ใช้ในการเลอืก

ประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

  ผลกระทบจากสถานการณ์หรอืการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมมต่ีอพนัธกจิ

มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการ และการวิจัย อีกทั้งมุ่งธ�ารงปณิธานในการ

สร้างบัณฑิตที่เก่งและดี เนื่องจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลา จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอด

จนด้านการระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  

โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงจะเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจของสถาบันดังกล่าวข้างต้น

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน

 13.1 กลุม่วชิา/ รายวชิาในหลกัสตูรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ ภาควชิา/ หลกัสตูร

อื่น

 ตามหลักสูตรก�าหนดให้มีการศึกษาวิชาบังคับนอกคณะ จ�านวน 15 หน่วยกิต 

จากคณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษา คือ

 ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 EC. 210  Introductory Economics

 อ. 221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 3 (3-0-6) 

 EG. 221  Critical Reading

 อ. 231  การเขียนเชิงวิพากษ์ 3 (3-0-6) 

 EG. 231  Critical Writing

 สษ. 231  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 

 EL. 231  English for Political Scientists 1 

 สษ. 331  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 

 EL. 331  English for Political Scientists 2
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  13.2 กลุม่วชิา/ รายวชิา ในหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/ หลกัสตูรอืน่ต้อง

มาเรียน

  ไม่มี

  13.3  การบริหารจัดการ

 คณะรฐัศาสตร์ได้ด�าเนนิการขอความอนเุคราะห์จากคณะต่างๆ และสถาบนัภาษา 

จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกภาคการศึกษา โดยวิธีการขอโควตา 

ให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาคณะอื่น ๆ 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความส�าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1.1 ปรัชญา

 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน และมีความสามารถทางรัฐศาสตร์ทั้งทาง

ด้านทฤษฎแีละการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง  การบรหิารรฐักจิ และการระหว่าง

ประเทศทีเ่ป็นการศกึษาในเชงิสหวชิา และสนบัสนนุให้มกีารศกึษาค้นคว้าวจิยัและฝึกปฏบิตัิ

ในหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ เพือ่ให้

รู้จักวิธีแสวงหาความรู้  วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  ได้  ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้

ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 1.2  ความส�าคัญ

 เป็นโครงการที่ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายในการให้การศึกษา  

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมาย

ทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร

 1.3  วัตถุประสงค์ 

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะเป็นผู ้มีความรู ้  

ความสามารถและเจตคติ ดังนี้

 1.  มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ  

รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้
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 2.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และ

สังคมโดยส่วนรวม อีกทั้ง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง

 คาดว่าจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

➢ ปรับเนื้อหาวิชาให้มีความ

ทันสมัยและเพิ่มวิชาใหม่ 

เพื่อให ้สอดรับกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

➢ เพิ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา

ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เมื่อ

ไปประกอบอาชีพ

➢ เน้นการมส่ีวนร่วมในการศกึษา

วิเคราะห์จากกรณีศึกษาและ

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เพื่ อ ให ้นักศึกษาได ้ เข ้ า ใจ

สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจ

จากสภาพการณ์นอกเหนือ

จากการศึกษาในห้องเรียน

➢ เอกสารการปรับปรุง 

หลักสูตร

➢ รายงานผลประเมินการ

 เรียนรู้และผลประเมินความ

 พึงพอใจของนักศึกษา

 ในแต่ละรายวิชา

➢ รายงานผลประเมินความ

 พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศกึษา การด�าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา  

1 ภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และอาจเปิดภาคฤดรู้อน

ได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชา 

ให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

 ไม่มี
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2.  การด�าเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลา ในการด�าเนินการเรียนการสอน    

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม

 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม

 ภาคฤดูร้อน    เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ  14

การคัดเลือกเข้าศึกษา

         การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา 

ในสถาบัน การศึกษาชั้นอุดมศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ด�าเนินการตามการ

มอบหมายของมหาวิทยาลัยหรือตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

 (1) นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษา

 (2) นักศึกษายังไม่สามารถจัดแบ่งเวลาระหว่างการเรียนกับการท�ากิจกรรมได้

อย่างเหมาะสม

2.4 กลยทุธ์ในการด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ�ากดัของนกัศกึษาในข้อ 2.3

 (1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าโดยคณาจารย์ทั้ง 3 สาขา  เกี่ยวกับการ 

เตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 (2) จัดนักศึกษารุ่นพี่เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในระยะเริ่มต้น

 (3) จัดมัชฌิมนิเทศส�าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาชั้นปีสูง

 (4) นอกจากจะจดัอาจารย์ทีป่รกึษาหลกัแยกตามสาขาแล้ว คณะยงัได้จดักลุม่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให้ค�าแนะน�านักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ กรณี 

ไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ โดยกลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ จะก�าหนด

เวลาให้นัดพบได้ทุกวันท�าการ
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส�าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

 รับนักศึกษาปีละ 270 คน ในปีการศึกษา 2561-2565

นักศึกษา
ปีการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565

ชั้นปีที่ 1 270 270 270 270 270

ชั้นปีที่ 2 - 265 265 265 265

ชั้นปีที่ 3 - - 295 265 265

ชั้นปีที่ 4 - - - 265 265

รวม 270 535 800 1,065 1,065

จ�านวนที่คาดว่าจะส�าเร็จการศึกษา - - - 260 260

2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณ ดังนี้

 งบด�าเนินการ  33,677,200.00 บาท

  หมวดค่าตอบแทน 28,554,300.00 บาท

  หมวดค่าใช้สอย 4,229,700.00 บาท

  หมวดค่าวัสดุ 893,200.00 บาท

 รวมทั้งสิ้น 33,677,200.00 บาท

 ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ประมาณ 112,257.00 บาทต่อปี โดยมีการบริหาร

จัดการเป็นโครงการปกติใช้งบประมาณแผ่นดิน และจากงบรายได้หน่วยงาน

2.7  ระบบการศึกษา

  ✓  แบบชั้นเรียน

 ❏	 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 ❏		แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 ❏	 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 ❏		แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

 ❏		อื่น ๆ (ระบุ)

❏
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2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 1) การเทยีบโอนหน่วยกติรายวชิา และการลงทะเบยีนเรยีนข้ามมหาวทิยาลยั

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561 ข้อ 25 และ ข้อ 31-33

 2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และ

ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรือ่ง การลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาข้ามสถาบนัอดุมศกึษา 

พ.ศ. 2560

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1  หลักสูตร

 3.1.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต

 ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะ

เวลาการศกึษาตลอดหลกัสตูรอย่างน้อย 7 ภาคการศกึษาปกต ิและอย่างมากไม่เกนิ 14 ภาค

การศึกษาปกติ 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต โดย

ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อก�าหนดของหลักสูตร ดังนี้

  1. วิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต

  2.  วิชาเฉพาะ 103  หน่วยกิต

    1)  วิชาแกน 22  หน่วยกิต 

    2)  วิชาเฉพาะสาขา  42  หน่วยกิต

    3)  วิชาบังคับนอกคณะ  15  หน่วยกิต

    4)  วิชาโท หรือวิชาเลือก  24   หน่วยกิต

  3.  วิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

    3.1.3.1 รหัสวิชาในหลักสูตร

  รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย  

อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้

 อักษรย่อ  ร. /PO หมายถึง  อักษรย่อของสาขาวิชารัฐศาสตร์

 เลขหลักหน่วย  0-2 หมายถึง  วิชาบังคับ

   3-9 หมายถึง  วิชาเลือก

 เลขหลักสิบ 0-3 หมายถึง  วิชาในสาขาการเมืองการปกครอง

   4-6 หมายถึง   วิชาในสาขาบริหารรัฐกิจ

   7-9 หมายถึง  วิชาในสาขาการระหว่างประเทศ 

 เลขหลักร้อย 1 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1

   2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1-2

   3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2-3

   4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3-4

   5 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4

  3.1.3.2 รายวิชาและข้อก�าหนดของหลักสูตร

1)  วิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น  

2 ส่วน คือ

ส่วนที ่1 : เป็นหลกัสตูรกลางของมหาวทิยาลยัทีก่�าหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องเรยีน

จ�านวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต 

     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หมวดสังคมศาสตร์  บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต

 มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 (3-0-6)

 TU 100  Civic Education

 มธ. 101  โลก, อาเซียน และไทย 3 (3-0-6)

 TU 101  Thailand, ASEAN and the World 



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  43 

หมวดมนุษยศาสตร ์  บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

 มธ.102  ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6)

 TU 102  Social Life Skills

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต

 มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 (3-0-6)

 TU 107 Digital Skill and Problem Solving

หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต

 มธ. 050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

 TU 050  English Skill Develo[ment  ไม่นับหน่วยกิต

 มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)

 TU 104 Critical Thinking, Reading and Writing

 มธ. 105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6)

 TU 105 Communication Skills in English

 มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 (3-0-6)

 TU 106 Creativity and Communication

ส่วนที ่2 : นกัศกึษาจะต้องศกึษารายวชิาต่างๆ ตามเงือ่นไขรายวชิาทีค่ณะฯ ก�าหนด

ไว้ ดังนี้ 

บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 

 มธ. 122  กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3 (3-0-6)

 TU 122  Law in Everyday Life

 มธ.124  สังคมกับเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)

 TU 124  Society and Economy

เลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 มธ.111  ประเทศไทย ในมิติทางประวัติศาสตร์  3 (3-0-6)

    สังคม และวัฒนธรรม    

 TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective

 มธ.113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา 3 (3-0-6)

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

 TU 143  Man and Environment 

2) วิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต

 2.1 วิชาแกน 22 หน่วยกิต

 นักศึกษาทุกสาขาจะต้องศึกษาวิชาแกน จ�านวน 8 วิชา 22 หน่วยกิต ดังนี้

 ร. 210  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 PO 210  Introduction to Political Philosophy

 ร. 211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 PO 211  Introduction to Political Science

 ร. 241  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ 3 (3-0-6) 

 PO 241  Introduction to Public Administration

 ร. 271  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)

 PO 271  Introduction to International Relations

 ร. 300  วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 PO 300  Social Science Methodology

 ร. 321 การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6) 

 PO 321 Thai  Government and Politics

 ร. 380 พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก 3 (3-0-6) 

 PO 380 The Evolution of the Global Political Economy

 ร. 400 การฝึกงานทางรัฐศาสตร์ 1(0-30-0)  

 PO 400 Field Work in Political Science

 2.2 วิชาเฉพาะสาขา 42 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษาวิชาเฉพาะสาขาของตน ดังนี้

   2.2.1 สาขาการเมืองการปกครอง

   ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21	หน่วยกิต)	 

ดังนี้
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 ร. 221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง 3 (3-0-6)

 PO 221 Political Parties, Interest Groups and Elections 

 ร. 222 พลวัตการเมืองท้องถิ่น 3 (3-0-6)

 PO 222 Dynamics of Local  Politics 

 ร. 312   การเมืองกับกฎหมายมหาชน 3 (3-0-6)

 PO 312 Politics and Public Law 

 ร. 320   การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)

 PO 320 Comparative Politics and Government 

 ร. 322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3 (3-0-6)

 PO 322 Political Institutions and Constitutions 

 ร. 412 ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง 3 (3-0-6)

 PO 412   Theories on Society and Politics 

 ร. 420 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)

 PO 420   Administrative Law  

   ข. วิชาเลือกในสาขา นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียนจากรายวิชา 

ในสาขาของตน จ�านวน  7 วิชา	(21		หน่วยกิต)	จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 ร. 212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6)

 PO 212 Introduction to History of Political Thoughts 

 ร. 224 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมือง 3  (3-0-6)

    การปกครองไทย 

 PO 224 Economic and Social Ecology of Thai Government 

    and Politics 

 ร. 304   พฤติกรรมการเมือง ความคิดเห็นสาธารณะ 3  (3-0-6)

    และจิตวิทยา 

 PO 304 Political Behavior, Public Opinion and Psychology 

 ร. 307   ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม 3  (3-0-6)

 PO 307 Feminist Political Theory 

 ร. 309   ทุน ธุรกิจกับการเมือง 3  (3-0-6)

 PO 309 Capital, Business and Politics 
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 ร.311  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพื้นที่ 3  (3-0-6)

    ทางการเมือง 

 PO 311 Social  Movements and Policical Space 

 ร. 314 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย 3  (3-0-6)

 PO 314 History of Thai Political Thoughts 

 ร. 315 ปรัชญาสงครามและสันติภาพ 3  (3-0-6)

 PO 315 Philosophy of War and Peace 

 ร. 319 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตย 3  (3-0-6)

 PO 319 Liberal and Democratic Theories 

 ร. 323 การเมืองว่าด้วยการพัฒนา 3  (3-0-6)

 PO 323 Politics  of  Development 

 ร. 326 การเมืองการปกครองตะวันออกกลาง 3  (3-0-6)

 PO 326 Politics and Government of the Middle East 

 ร. 327 การเมืองการปกครองเอเชียใต้ 3  (3-0-6)

 PO 327 Politics and Government of South Asian Countries 

 ร. 330 การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3  (3-0-6)

 PO 330 Politics and Government of Southeast Asia 

 ร. 333   การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออก 3  (3-0-6)

 PO 333   East Asian Politics and Government 

 ร. 336 การเมืองการปกครองพหุอเมริกา  3  (3-0-6)

 PO 336 Politics and Government of America 

 ร. 337 การเมืองการปกครองยุโรป 3  (3-0-6)

 PO 337 Politics and Government of Europe 

 ร. 403 สัมมนา : ภาษากับการเมือง 3  (3-0-6)

 PO 403 Seminar : Language and Politics 

 ร. 404 สัมมนา : ศาสนากับการเมือง 3  (3-0-6)

 PO 404 Seminar : Religion and Politics 

 ร. 405 สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย 3  (3-0-6)

 PO 405 Seminar : Politics and Novels 
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 ร. 406 การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี 3  (3-0-6)

 PO 406 Politics of Gender and Sexuality 

 ร. 407   ความมั่นคงศึกษาเชิงวิพากษ์           3  (3-0-6)

 PO 407 Critical Security Studies  

 ร. 408 รัฐและสังคม 3  (3-0-6)

 PO 408 State and Soceity     

 ร. 409 ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย 3  (3-0-6)

 PO 409 Democracy and Democratisation 

 ร. 414 สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย 3 (3-0-6)

 PO 414 Seminar on Thai Political Thoughts 

 ร. 415 สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธี 3 (3-0-6)

 PO 415 Seminar : Violence and Nonviolence  

 ร. 416 สัมมนา : ประเด็นปัญหาปรัชญาการเมือง 3 (3-0-6)

 PO 416 Seminar on Problems in Political Philosophy 

 ร. 419 ความคิดทางการเมืองแบบยูโทเปีย                 3 (3-0-6)

 PO 419 Seminar : Utopian Political Thoughts  

 ร. 423 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 3 (3-0-6)

    การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 PO 423 Seminar on Problems of Social and 

    Political Changes in Southeast Asia 

 ร. 424 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6)

 PO  424 Seminar on Problems of Political and 

    Government of Thailand 

 ร. 425 สัมมนาปัญหาในทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)

 PO 425 Seminar on Problems in Politics Science 

 ร. 426 สัมมนาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 3 (3-0-6)

    เปรียบเทียบ      

 PO 426 Concepts and Theories on Comparative Politics 
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 ร. 427 การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  3 (3-0-6)

 PO 427 Ethnicity Politics and Culture 

 ร. 428 สัมมนาทหารและการเมือง 3 (3-0-6)

 PO 428 Seminar on Military and Politics 

 ร. 429 สัมมนาเรื่องผู้น�าทางการเมือง 3 (3-0-6)

 PO 429 Seminar on Political Leadership 

 ร. 434 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย 3 (3-0-6)

 PO 434 Seminar on  Political Theory and 

    Contemporary Problems 

 ร. 437   สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิเคราะห์ทาง 3 (3-0-6)

    ปรัชญาและการเมือง    

 PO 437 Seminar on Philosophical Approach and Analysis of  

    Politics  

 ร. 438 หลักและระเบียบทางราชการไทย 3 (3-0-6)

 PO 438 Principles and Regulations of the Thai Civil Service 

 ร. 439 เทคโนโลยีกับการเมือง 3 (3-0-6)

 PO 439 Technology and Politics 

 ร. 519 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า 3 (2-2-5)

    เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางรัฐศาสตร์            

 PO 519 Directed Individual Research in Politics Science 

    Approcahes  

 ร. 537 การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์ 3  (2-2-5)

 PO 537 Field Research in Political Science 

 ร. 539 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�า 3 (2-2-5) 

    เกี่ยวกับประเด็นทางรัฐศาสตร์               

 PO 539 Directed Individual Research in Politics Science Issues 
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   2.2.2 สาขาบริหารรัฐกิจ

   ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21	หน่วยกิต)	 

ดังนี้

 ร. 242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)

 PO 242 Organization Theories and Management 

 ร. 250 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบท 3 (3-0-6)

    สาธารณะ   

 PO  250 Strategic Planning and Management in 

    Public Context                              

 ร. 251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 (3-0-6)

 PO 251 Public Human Resource Management 

 ร. 350   การบริหารรัฐกิจไทย  3 (3-0-6)

 PO 350 Introduction to Thai Public Administration 

 ร. 360 การบริหารการคลังและงบประมาณ 3 (3-0-6)

 PO 360 Public Budgeting and Fiscal Administration 

 ร. 361   นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง 3 (3-0-6)

 PO 361 Public Policy And Governance  

 ร. 420 กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)

 PO 420 Administrative Law 

   ข. วชิาเลอืกในสาขา นกัศกึษาเลอืกจดทะเบยีนเรยีนจากรายวชิาในสาขา

ของตน จ�านวน 7 วิชา (21	หน่วยกิต) จากรายวิชาดังต่อไปนี้

 ร. 342 เครื่องมือการบริหารและการจัดการ 3  (3-0-6)

 PO 342 Administrative Tools and Management 

 ร. 343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ 3  (3-0-6)

 PO 343 Organization Culture and Behavior 

 ร. 345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย 3  (3-0-6)

 PO 345 Thai Public Organization and Management 

 ร. 346 การบริหารโครงการ 3  (3-0-6)

 PO 346 Project Management 
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 ร. 347 การประเมินผลโครงการ   3  (3-0-6)

 PO 347 Project Evaluation 

 ร. 348 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายและ 3  (3-0-6)

    การวางแผนสิ่งแวดล้อม    

 PO 348 Introduction to Environmental Policy and Planning   

 ร. 349 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและ 3  (3-0-6)

    การบริหารจัดการเครือข่าย   

 PO 349 Intergovernmental Relations and Network Governance 

 ร. 353 การบริหารแรงงาน 3  (3-0-6)

 PO 353 Labour Administration 

 ร. 355 การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม 3  (3-0-6)

 PO 355 Social Welfare Policy Management   

 ร. 356 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการ 3  (3-0-6)

    ระบบข้อมูลสาธารณะ   

 PO 356 Technology, Innovation and Public Management 

    Information Syste      

 ร. 357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3  (3-0-6)

 PO 357 Human Resource Development 

 ร. 358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก  3  (3-0-6)

 PO 358 Development Administration in Global Context 

 ร. 359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ 3  (3-0-6)

 PO 359 Public Administration in Comparative Perspective 

 ร. 363 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3  (3-0-6)

 PO 363 Local Financial Administration   

 ร. 364 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองค์การ     3  (3-0-6)

 PO 364 Diversity and Organizational Culture Management 

 ร. 366 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   3  (3-0-6)

 PO 366 Sustainable Environmental Management 
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 ร. 367 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย 3  (3-0-6)

 PO 367 Public Policy Analysis and Techniques 

 ร. 368 นโยบายและการจัดการเมือง  3  (3-0-6)

 PO 368 Urban Policy and Management 

 ร. 369 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3  (3-0-6)

 PO 369 Local Government  Management  

 ร. 443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ 3  (3-0-6)

 PO 443 Seminar  in Public Administration  

 ร. 444 การบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 444 Public Administration and International Development   

 ร.   445 การบริหารจัดการองค์การไม่แสวงหาก�าไร 3  (3-0-6)

    และธุรกิจเพื่อสังคม    

 PO 445 Non Profit Management and Social Entrepreneurship  

 ร. 446 การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่ององค์การ 3  (3-0-6)

 PO 446 Orgainzation Risk and Conlinuity management 

 ร. 449 การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ 3  (3-0-6)

 PO 449 Disaster Risk Governance 

 ร. 453   สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3  (3-0-6)

 PO 453 Seminar on Strategic Human Resource Management  

 ร. 455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ 3  (3-0-6)

 PO 455 Seminar on  Contemporary Issues in Public Policy 

 ร. 463   สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ    3  (3-0-6)

 PO 463 Seminar on Public Finance  

 ร. 467 สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ 3  (3-0-6)

 PO 467 Seminar on Management of Public Enterprises  

 ร. 569 สหกิจศึกษาบริหารรัฐกิจ 3  (2-2-5)  

 PO 569 Intdgrated Practices in Public Administration 
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   2.2.3 สาขาการระหว่างประเทศ

   ก. วิชาบังคับสาขา นักศึกษาต้องจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21	หน่วยกิต)			

ดังนี้

 ร. 272 ประวัติศาสตร์การทูต 3 (3-0-6)

 PO 272 Diplomatic History 

 ร. 280 การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและกรณีศึกษา 3 (3-0-6)

 PO 280 International Politics : Theories and Case Studies 

 ร. 282 การอ่านและการวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ 3 (3-0-6)

    ระหว่างประเทศ   

 PO 282 Reading and Analysis in International Relations           

 ร. 320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 (3-0-6)

 PO 320 Comparative Politics and Government 

 ร. 370 การต่างประเทศของไทย 3 (3-0-6)

 PO 370 Thai Foreign Relations 

 ร. 371 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอเชีย 3 (3-0-6)

    ตะวันออกเฉียงใต้    

 PO 371 International Relations in Southeast  Asia 

 ร. 480 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับสูง  3 (3-0-6)

 PO 480 Seminar : Advanced International Relations Theories 

   ข. วิชาเลือกในสาขา 

   นักศึกษาเลือกจดทะเบียนเรียน 7 วิชา (21	 หน่วยกิต) โดยเป็นภาษา 

ต่างประเทศที่ 2 จ�านวน 2 วิชา ในภาษาเดียวกัน และเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาของตน 

5 วิชา (ในกรณีที่นศ.ศึกษาภาษาต่างประเทศที่ 2 เป็นวิชาโท อาจเลือกภาษาต่างประเทศ

ที่ 2 ภาษาใดก็ได้ 2 วิชา ตามเงื่อนไขข้างต้น หรือศึกษาวิชาเลือกในสาขาของตนทดแทน 2 

วิชา)  ดังรายวิชาดังต่อไปนี้

 ร. 293 กฎหมาย องค์การและระบอบระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)

 PO 293 International Law, Organization and Regime    

 ร. 373 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 3 (3-0-6)

 PO 373 International Relations in East Asia 
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 ร. 374 การเมืองและการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร 3 (3-0-6)

 PO 374 British Politices and Foreign Affairs

 ร. 375 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา  3 (3-0-6)     

 PO 375 International Relations in Latin America  

 ร. 376   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง 3 (3-0-6)     

 PO 376 International Relations in Middle East 

 ร. 377 สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3  (3-0-6)

 PO 377 Environment and International Relations   

 ร. 378 การเมืองภายในของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 378 Domestic Politics of International Relations 

 ร. 379 พิธีทางการทูตและการกงสุล 3  (3-0-6)

 PO 379 Diplomatic Protocol and Consular Affairs 

 ร. 383 การเมืองและการต่างประเทศของจีน 3  (3-0-6)

 PO 383 Chinese Politics and Foreign Affairs 

 ร. 384 การเมืองและการต่างประเทศของญี่ปุ่น 3  (3-0-6)

 PO 384 Japanese Poilitics and Foreign Affairs 

 ร. 385 การเมืองและการต่างประเทศของรัสเซีย 3  (3-0-6)

 PO 385 Russian Politics and Foreign Affairs 

 ร. 386 การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 3  (3-0-6)

 PO 386 U.S. Politics and Foreign Affairs 

 ร. 387 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป 3  (3-0-6)

 PO 387 International Relations in Europe 

 ร. 388 มหาอ�านาจกับระเบียบโลก 3  (3-0-6)

 PO 388 Major Powers and the World Order    

 ร. 389 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้ 3  (3-0-6)

 PO 389 International Relations in South Asia 

 ร. 393 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 393 Foreign Policy Analysis 



  54  คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)

 ร. 394 ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 394 Strategic Studies and  International Security 

 ร. 395 สื่อกับการเมืองโลก 3  (3-0-6)

 PO 395 Media and Global Politics  

 ร. 396 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 396 Diplomacy and International Negotiation 

 ร. 397   การเมืองของความช่วยเหลือและการพัฒนา 3  (3-0-6)

    ระหว่างประเทศ 

 PO 397 The Politics of International Assistance and  

    Development 

 ร. 398   ประชาสังคมโลก 3  (3-0-6)

 PO 398  Global Civil Society  

 ร. 399   ความมั่นคงของมนุษย์ 3  (3-0-6)

 PO 399 Human Security  

 ร. 474 สัมมนานโยบายต่างประเทศไทย 3  (3-0-6)

 PO 474 Seminar : Thai Foreign Policies 

 ร. 476 ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 476   Critical Theories in International Relations  

 ร. 478 สัมมนาภูมิภาคนิยม 3  (3-0-6)

 PO 478   Seminar : Regionalism 

 ร. 479   สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

    และการแก้ไข  

 PO 479 Seminar : Problems on International Conflicts 

    and Resolutions 

 ร. 488 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3  (3-0-6)

 PO 488 Seminar : Selected Topics in International Relations 

 ร. 489 สัมมนาหัวข้อเฉพาะในเศรษฐกิจการเมือง 3  (3-0-6)

    ระหว่างประเทศ  

 PO 489 Seminar : Special Topics in International Relations 
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 ร. 495   สัมมนา : ประชาคมอาเซียน  3  (3-0-6)

 PO 495 Seminar : ASEAN  Community  

 2.3 วิชาบังคับนอกคณะ 15 หน่วยกิต นักศึกษาทุกสาขาจะต้องศึกษาวิชา

บังคับนอกคณะ จ�านวน 15 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

 ศ. 210   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3  (3-0-6)

 EC 210 Introductory  Economics 

 อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์  3  (3-0-6)

 EG 221   Critical Reading 

 อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์  3  (3-0-6)

 EG 231 Critical Writing 

 สษ. 231 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 1  3  (3-0-6)

 EL 231 English for Political Scientists 1 

 สษ. 331  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 2  3  (3-0-6)

 EL 331 English for Political Scientists 2 

 2.4 วชิาโท หรอืวชิาเลอืก 24 หน่วยกติ นกัศกึษาคณะรฐัศาสตร์ อาจจะเลอืก

ศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งในและนอกคณะรัฐศาสตร์เป็นวิชาโทได้  ดังนี้

   2.4.1 วิชาโทในคณะ  (นอกสาขาวิชาเอก)

         ก. วิชาโทสาขาการเมืองการปกครอง  จ�านวน 24 หน่วยกิต โดยจด

ทะเบียนเรียนวิชาตามลักษณะวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครอง จ�านวน 21 

หน่วยกิตและวิชาเลือกในสาขาการเมืองการปกครองจ�านวน 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. นักศึกษาสาขาบริหารรัฐกิจ  ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขาการเมืองการ

ปกครอง จะต้องลงทะเบยีนวชิาบงัคบัเฉพาะสาขาการเมอืงการปกครองจ�านวน 21 หน่วยกติ 

และเนื่องจากวิชา ร.420 เป็นวิชาบังคับของสาขาบริหารรัฐกิจแล้ว ดังนั้น ให้นักศึกษา

เลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาการเมืองการปกครองอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) เพื่อให้ครบตาม

โครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต

            2. นักศึกษาสาขาการระหว่างประเทศ ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขา

การเมอืงการปกครอง จะต้องลงทะเบยีนวชิาบงัคบัเฉพาะสาขาการเมอืงการปกครองจ�านวน 
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21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.320 เป็นวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครองแล้ว 

ดงันัน้ ให้นกัศกึษาเลอืกศกึษาวชิาเลอืกในสาขาการเมอืงการปกครองอกี  2 วชิา (6 หน่วยกติ) 

เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต

   ข. วชิาโทสาขาบรหิารรฐักจิ  จ�านวน 24 หน่วยกติ  โดยจดทะเบยีนเรยีน

วิชาตามลักษณะวิชาบังคับเฉพาะสาขาบริหารรัฐกิจ จ�านวน 21 หน่วยกิตและวิชาเลือกใน

สาขาบริหารรัฐกิจ จ�านวน 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ  นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขา

บริหารรัฐกิจ จะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาบริหารรัฐกิจจ�านวน 21 หน่วยกิต 

และเนื่องจากวิชา ร.420 เป็นวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครองแล้ว ดังนั้น  

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาบริหารรัฐกิจอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) เพื่อให้ครบ

ตามโครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต

    ค. วชิาโทสาขาการระหว่างประเทศ จ�านวน 24 หน่วยกติ โดยจดทะเบยีน

เรียนวิชาตามลักษณะวิชาบังคับเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศ จ�านวน 21 หน่วยกิตและ

วิชาเลือกในสาขาการระหว่างประเทศ จ�านวน 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ  นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง ที่เลือกศึกษาวิชาโทสาขา

การระหว่างประเทศ จะต้องลงทะเบียนวิชาบังคับเฉพาะสาขาการระหว่างประเทศจ�านวน 

21 หน่วยกิต และเนื่องจากวิชา ร.320 เป็นวิชาบังคับเฉพาะสาขาการเมืองการปกครองแล้ว 

ดังนั้น ให้นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาการระหว่างประเทศอีก 2 วิชา (6 หน่วยกิต) 

เพื่อให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 24 หน่วยกิต

   2.4.2 วิชาโทนอกคณะ นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาโท โดยศึกษาตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของ

หลกัสตูรวชิาโทในสาขาวชิา/ คณะนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ และหากมจี�านวนหน่วยกติ

ของวชิาโทเหลอือยู ่นกัศกึษาจะต้องเลอืกศกึษาวชิาต่างๆ ตัง้แต่ระดบั 200 ขึน้ไปทีเ่ปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ให้ครบจ�านวนหน่วยกติทีก่�าหนดไว้ข้างต้น ทัง้นี ้นกัศกึษาสามารถ

เลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้

   นักศึกษาจะน�าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาโทนอกคณะไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่

ระบุดังต่อไปนี้
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   1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ 

“มธ” ทกุวชิา วชิาหมวดพลานามยั และหมวดพฒันานกัศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะและ

ประสบการณ์ รวมทั้งวิชาที่ใช้รหัสย่อ “วฬ” ทุกวิชา

   2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา

   3. วิชา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อ

การสื่อสารในองค์กร

   2.4.3 วชิาเลอืก ให้เลอืกศกึษาจากวชิาของสาขาวชิา/คณะใดกไ็ด้ ตัง้แต่

ระดับ 200 ขึ้นไป รวมไม่เกิน 4 สาขา/คณะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ

เลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้ ทั้งนี้ 

นักศึกษาจะน�าวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้

   1. วชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไป ทัง้ส่วนที ่1 และส่วนที ่2 ทีใ่ช้รหสัย่อ 

“มธ” ทกุวชิา วชิาหมวดพลานามยั และหมวดพฒันานกัศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะและ

ประสบการณ์ รวมทั้งวิชาที่ใช้รหัสย่อ “วฬ” ทุกวิชา

   2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา

   3. วิชา ท.162 การเขียนรายงาน ทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อ

การสื่อสารในองค์กร

3) วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ตั้งแต่ระดับ 

200 ขึ้นไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชา

ศึกษาทั่วไป หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้

นกัศกึษาจะน�าวชิาเหล่านีม้านบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีม่ได้ คอื วชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษา

ทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156

 3.2  การศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นวิชาโท

  3.2.1  นกัศกึษานอกคณะรฐัศาสตร์ทีป่ระสงค์จะศกึษาสาขาวชิารฐัศาสตร์เป็น

วิชาโท จะต้องศึกษารายวิชาเฉพาะของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยได้

ศึกษารายวิชาต่างๆ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   1) วิชาบังคับ

   ร. 210  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6)

   ร. 211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
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   ร. 241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ 3 (3-0-6)

   ร. 271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ 3 (3-0-6)

    ระหว่างประเทศ   

   ร. 321 การเมืองการปกครองของไทย 3 (3-0-6)

   2) วิชาอื่นๆ ที่สอนในคณะรัฐศาสตร์อีก 3 รายวิชา โดยเลือกจดทะเบียน

เรียนจากวิชาบังคับสาขาใน 3 สาขา ตามข้อ 2.2.1 ก., ข้อ 2.2.2 ก. และ ข้อ 2.2.3 ก.

  3.2.2  นกัศกึษาหลกัสตูรการผงัเมอืงบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

คณะสถาปัตย กรรมศาสตร์และการผงัเมอืงทีป่ระสงค์จะศกึษาสาขาวชิารฐัศาสตร์เป็นวชิาโท 

จะต้องศึกษารายวิชาของคณะรัฐศาสตร์ จ�านวน 15 หน่วยกิต ในรายวิชา  ดังนี้ 

  ร.211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3 (3-0-6)

       ร.241  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ 3 (3-0-6)

  ร.361  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3 (3-0-6)

  ร.368  นโยบายและการจัดการเมือง 3 (3-0-6)

  ร.420  กฎหมายปกครอง 3 (3-0-6)

   3.2.3  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สามารถเลือก

ศึกษารายวิชาจากหลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต เป็น วิชาโท (Minor) จ�านวน 24 หน่วยกิต 

โดยมีรายวิชา ดังนี้

  ผม. 243  แบบจ�าลองการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 (3-0-6)

      ผม. 252  เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง 3 (3-0-6)

  ผม. 358   สังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง 3 (3-0-6)

    และเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเลือก/วิชาโท  (2 วิชาจาก 6 วิชา) ดังนี้     

     ผม. 463 การพัฒนาและบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6)

  ผม. 465   การวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  3 (3-0-6)

  ผม. 466   การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท  3 (3-0-6)

  ผม. 467  อนาคตศาสตร์ **ปรับชื่อและค�าอธิบายรายวิชาใหม่**  3 (3-0-6)
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  ผม. 468  การจัดการและวางแผนบูรณาการ       3 (3-0-6)

    ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมและขนส่งเมือง

  ผม. 469 กระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนาของประเทศ  3 (3-0-6)

    ในภูมิภาคอาเซียน

  **นักศึกษาต้องต้องลงทะเบียนเรียนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปอีก 3 วิชาเพื่อให้

ครบโครงสร้างหลักสูตร 

3.3 การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในสาขาวิชารัฐศาสตร์

นกัศกึษาผูใ้ดได้ศกึษารายวชิาต่าง ๆ  ตามหลกัสตูรในสาขาวชิารฐัศาสตร์ได้หน่วยกติ

สะสม

ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญา

 1. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

 2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ

 3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ครบ 30 หน่วยกิต

 4. ได้ศึกษาวิชาบังคับในคณะรัฐศาสตร์ ดังนี้

    ก. วิชาแกนของคณะ 8 วิชา  จ�านวน 22 หน่วยกิต

    ข.  วิชาบังคับสาขา สาขาใดก็ได้  จ�านวน  21 หน่วยกิต

(โดยเลือกศึกษาจาก วิชาบังคับสาขาการเมืองการปกครอง จ�านวน 21 หน่วยกิต 

หรือ วิชาบังคับสาขาการระหว่างประเทศ จ�านวน 21 หน่วยกิต หรือ วิชาบังคับสาขาบริหาร

รัฐกิจ จ�านวน 21 หน่วยกิต)

    ค. วิชาเลือกในสาขาใดก็ได้รวมกัน จ�านวน  21 หน่วยกิต

 5. ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรี ตั้งแต่รหัส 200 ขึ้นไป (จ�านวน 12 หน่วยกิต)  

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  

หมวดภาษาต่างประเทศ ที่ใช้รหัสย่อ “อซ” ระดับ 100 ได้

 นกัศกึษาจะน�าวชิาเหล่านีม้านบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีม่ได้ คอื วชิาในหลกัสตูรวชิา

ศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ.156
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3.4 แผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต

มธ. 100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต

มธ. 101  โลก อาเซียนและไทย 3 หน่วยกิต

มธ. 102  ทักษะชีวิตทางสังคม       3 หน่วยกิต

มธ. 107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา    3 หน่วยกิต            

มธ. 104  การคิดอ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต

มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2   หน่วยกิต

มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3  หน่วยกิต

มธ. 122 กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน 3  หน่วยกิต 

มธ. 124  สังคมกับเศรษฐกิจ 3  หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 3  หน่วยกิต 

วิชาพื้นฐานของคณะรัฐศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

 รวม 15-18  หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต

ร. 211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3  หน่วยกิต

ร. 241  ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ 3  หน่วยกิต 

ร. 271  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3  หน่วยกิต 

อ. 221  การอ่านเชิงวิพากษ์ 3  หน่วยกิต 

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200) 3 หน่วยกิต 

วิชาโท หรือวิชาเลือก 3  หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2  หน่วยกิต

ร. 210  ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น 3  หน่วยกิต 

ร. 300  วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต

อ. 231  การเขียนเชิงวิพากษ์ 3  หน่วยกิต  

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200)  6  หน่วยกิต  

วิชาโท หรือวิชาเลือก 3  หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต
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ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต

ร. 320  การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3  หน่วยกิต

ร. 321  การเมืองการปกครองของไทย 3  หน่วยกิต 

ศ. 210  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3  หน่วยกิต

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200-300) 6  หน่วยกิต 

วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-300)  3  หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2  หน่วยกิต

ร. 380  เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ  3  หน่วยกิต

สษ. 231 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 1  3  หน่วยกิต

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 200-300) 3  หน่วยกิต  

วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-300)  3  หน่วยกิต

วิชาโท หรือวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 

 รวม 18  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 3  หน่วยกิต

ร. 400  การฝึกงานทางรัฐศาสตร์  1  หน่วยกิต

 รวม 1  หน่วยกิต



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  63 

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต

สษ.331  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 2 3  หน่วยกิต 

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 300-400) 6  หน่วยกิต  

วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-400)  6  หน่วยกิต

วิชาโท หรือวิชาเลือก 3  หน่วยกิต 

วิชาโท หรือวิชาเลือก 3  หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

วิชาบังคับสาขา (ระดับ 300-400) 3  หน่วยกิต  

วิชาเลือกในสาขา (ระดับ 200-500)  3  หน่วยกิต

วิชาโท หรือวิชาเลือก 6  หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี  3  หน่วยกิต

วิชาเลือกเสรี 3  หน่วยกิต

 รวม 18  หน่วยกิต
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3.5 ค�าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

  1) วิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาสังคมศาสตร์
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 (3-0-6)
TU 100 Civic Education

  ปลกูฝังจติส�านกึ บทบาท และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

สังคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปราย

กรณีศึกษาต่าง ๆ ดูงาน เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดท�าโครงการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการ

รับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สนใจ 

 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and 

duties as a good global citizen. This is done through a variety of methods such 

as lectures, discussion of various case studies and field study outings. Students 

are required to organise a campaign to raise awareness or bring about change 

in an area of their interest. 

 
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN and the World 
 ศึกษาปรากฏการณ์ที่ส�าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
ผ่านการอภปิรายและยกตวัอย่างสถานการณ์หรอืบคุคลทีไ่ด้รบัความสนใจเพือ่ให้เกดิมมุมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าใจความซบัซ้อนทีส่มัพนัธ์กนัทัง้โลก มจีติส�านกึสากล (GLOBAL 
MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN 
region and in Thailand in terms of their political, economic and sociocultural 
dimensions. This is done through approaches, theories and principles of social 
science research via discussion and raising examples of situations or people of 
interest.The purpose of this is to create a perspective of diversity, to understand 
the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and to 
be able to challenge old paradigms and open upa new, broader worldview.
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หมวดวิชามนุษยศาสตร์
มธ. 102 ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 3 (3-0-6)
TU 102  Social Life Skills
 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส�าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสขุ ด้วยการพฒันาความสามารถในการดแูลสขุภาพทางกายการจดัการความเครยีด การ
สร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รับประสบการณ์
และความซาบซึง้ในความสมัพนัธ์ระหว่างศลิปะกบัมนษุย์ ในแขนงต่างๆ ทัง้ทศันศลิป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
 Holistic health care, addressing the physical, emotional, social and 

spiritual needs, which is considered. Important skills for success in leading a 

happy life in society. Students learn to develop their ability in physical health 

care to manage stress, build emotional security, understand themselves and 

adapt to psychological, emotional and social problems. Students also learn 

to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 

relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, 

music, performing arts and architecture. 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มธ. 107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา  3 (3-0-6)

TU 107  Digital Skill and Problem Solving 

 ทักษะการคิดเชิงค�านวณเพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคม

และเศรษฐกิจ ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ประเมนิความน่าเชือ่ถอืของสารสนเทศ การกลัน่กรองและจดัการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การสื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ

 Basic computational thinking skill for solving problems and develop-

ing new social and economic opportunities. Efficient access and search for in-

formation. Information reliability evaluation. Filtering and managing information 

systematically. Ethical digital usage and professional online communication.
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หมวดวิชาภาษา

มธ. 050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3 (3-0-6)

TU 050 English Skill Development  ไม่นับหน่วยกิต

 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัเบือ้งต้น ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่าน การเขยีน 

เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป

 Practice basic skills for listening, speaking, reading and writing in  

English through an integrated method. Students will acquire a basis to continue 

to study English at a higher level.

มธ. 104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6)

TU 104 Critical Thinking, Reading and Writing

 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค�าถาม การวิเคราะห์ การ

สังเคราะห์ และการประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส�าคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย 

ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้เหตุผลที่น�าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนา

ทกัษะการเขยีนแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุลและการเขยีนเชงิวชิาการ รูจ้กัถ่ายทอดความ

คดิ และเชือ่มโยงข้อมลูเข้ากบัมมุมองของตนเอง รวมถงึสามารถอ้างองิหลกัฐานและข้อมลูมา

ใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Development of critical thinking through questioning, analytical, 

synthetic and evaluation skills. Students learn how to read without necessarily 

accepting all the information presented in the text, but rather consider the 

content in depth, taking into account the objectives, perspectives, assump-

tions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to 

the author’s conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ 

own persuasive writing based on information researched from various sources, 

using effective presentation techniques. 
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มธ. 105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6)

TU 105 Communication Skills in English

 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถ

ในการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพื่อท�าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการ

ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของนักศึกษา

 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, 

focusing on the ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well 

as reading comprehension of academic texts from various disciplines related 

to students’ field of study. 

มธ. 106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร   3 (3-0-6)

TU 106 Creativity and Communication

 กระบวนการคดิอย่างสร้างสรรค์ โดยมกีารคดิเชงิวพิากษ์เป็นองค์ประกอบส�าคญั 

และการสือ่สารความคดิดงักล่าวให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ย่างเหมาะสมตามบรบิทสงัคม วฒันธรรม 

สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

 Creative thought processes, with critical thinking as an important 

part, as well as communication of these thoughts that lead to suitable results 

in social, cultural and environmental contexts, at personal, organisational and 

social levels

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2

มธ. 122  กฎหมายในชีวิตประจ�าวัน  3 (3-0-6)

TU 122  Law in Everyday Life

 ลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย ในฐานะทีเ่ป็นแบบแผนความประพฤตขิองมนษุย์ใน

สังคม หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ (rule of law) คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับ

หลักคุณธรรมของประชาชน ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยควรต้องรู้ทั้งในด้านของสิทธิ และในด้านของหน้าที่ การ

ระงบัข้อพพิาทและกระบวนการยตุธิรรมของไทย หลกัการใช้สทิธ ิหลกัการใช้และการตคีวาม

กฎหมาย โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ�าวัน
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 To study general aspects of law as correct patterns of human conduct 

in society. To equip learners with basic principles of public law (rules of law), 

and its values which are associated with citizens’ moral core. To provide basic 

knowledge in public law and private law, involving the issues of rights and  

duties, dispute settlement, Thai Justice procedures, the usage and  

interpretation of law principles, with an emphasis on case studies in our daily 

lives.

มธ. 124  สังคมกับเศรษฐกิจ  3 (3-0-6)

TU 124  Society and Economy

 แนวทางการศกึษาและการวเิคราะห์สงัคม และเศรษฐกจิในฐานะทีว่ชิานีเ้ป็นการ

ศกึษาทางด้านสงัคมศาสตร์ แล้วน�าสูก่ารวเิคราะห์ววิฒันาการของสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ 

ในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและ

สถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ

 To provide guidelines for the study and analysis of society and 

economy. To analyze social and economic evolution in Thailand and world-

wide. To emphasize the influence of culture and institutions on the social and 

economic system.

มธ. 111  ประเทศไทยในมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม  3 (3-0-6)

TU 111  Thailand in Historical, Social and Cultural Perspective

 ภมูหิลงัของสงัคม วฒันธรรม และภมูปัิญญาไทย ตัง้แต่อดตี สยามประเทศ จนถงึ

ประเทศไทย มุ่งเน้นประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ไทย และทิศทางการพัฒนาของสังคมและ

วัฒนธรรมไทย ในบริบทแห่งโลกาภิวัตน์ “มีการศึกษานอกสถานที่”

 To explore Thai social, cultural and intellectual backgrounds from 

the old days (known as the Kingdom of Siam) until today. To emphasize the 

formation of the Thai identity as well as directions towards the development 

of Thai culture and society in the globalization context. (Field trips are obliga-

tory)
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มธ. 113  ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา  3 (3-0-6)

TU 113  Fundamentals of Philosophy and Religions

 แนวคดิทางปรชัญาและศาสนาทีม่คีวามส�าคญัต่อมนษุย์ในแง่ทศันคต ิจรยิธรรม 

และการด�ารงชีวิตเพื่อให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมี

หลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 To equip learners with the vital philosophical and religious concepts, 

which have influenced attitudes, morality and ways of life. To train learners to 

think analytically and critically towards certain phenomena in order that they 

can apply their knowledge and understanding to their own social situations.

มธ. 143  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6)

TU 143  Man and Environment

 ความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัสิง่แวดล้อมในธรรมชาต ิโดยค�านงึถงึความสมัพนัธ์

และการอยูร่่วมกนัของสิง่มชีวีติในสิง่แวดล้อมเพือ่ให้เกดิสมดลุแห่งธรรมชาต ิรูจ้กัใช้ประโยชน์ 

และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป โดยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ

ของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้ง

ให้ความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต

 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 envi-

ronmental 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.



  70  คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)

   3.5.2 วิชาเฉพาะ

         1) วิชาแกน

ร. 210 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น  3 (3-0-6)

PO 210  Introduction to Political Philosophy

 ที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่ส�าคัญๆ ใน

ปรชัญาการเมอืง เช่น อะไรคอืจดุมุง่หมายปลายทางของมนษุย์ จดุหมายของรฐั ความยตุธิรรม 

ฯลฯ โดยจะแยกแยะให้เหน็ข้อแตกต่างระหว่างการมองปัญหาและการแก้ปัญหาของปรชัญา

การเมอืง ความคดิและปรชัญาการเมอืงสมยัใหม่ นกัศกึษาจะต้องศกึษาผลงานของนกัปรชัญา

ตะวันตกและตะวันออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาอื่นๆ ต่อไป

 Origins and meaning of political philosophy and important issues in 

political philosophy such as the goal of humanity, the state, justice etc., by 

dividing and examining the differences between problems and solutions in 

political philosophy as well as modern political thought. Students will study 

the work of both Western and Eastern philosophers as groundwork for further 

courses.

ร. 211  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์  3 (3-0-6)

PO 211  INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

 ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์

ทางสังคมอื่นๆ ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีต่างๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการ 

เกี่ยวกับอ�านาจ การใช้อ�านาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล สถาบันการเมือง การ

ปกครอง พลังทางการเมือง กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติด้วย

 Nature and methods of political science, the relationship between 

political science and other social sciences. The course will cover various  

political theories, principles or power and its application, the relationship 

between the state and private individuals, political institutions, government, 

political power, political movements and international bodies.
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ร. 241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ  3 (3-0-6)

PO 241  Introduction to Public Administration

 ความหมาย ทฤษฎ ีแนวความคดิ และขอบข่ายของการบรหิารรฐักจิ ววิฒันาการ

ของวิชาการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดล้อมการเมืองและ

การบรหิาร กระบวนการการบรหิาร นโยบายสาธารณะ ประเภทองค์การภาครฐั การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ การคลังและงบประมาณ และ การก�ากับการตรวจสอบการบริหาร

ภาครัฐ และจริยธรรมของนักบริหาร

 Meaning, theory, concepts and scope of public administration; 

academic development of public and business administration, management 

and the political and administrative climate, the administrative process, public 

policy, types of public sector organisations, personnel management in state 

organisations, treasury and budgeting, as well as supervision and inspection 

of state administration and administrative ethics.

ร. 271  ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 271  Introduction to International Relations

 พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติ และโครงสร้างของระบบการ

ระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง ทหาร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจน

อดุมการณ์ทีม่ผีลต่อแนวพฤตกิรรมของรฐั เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการด�าเนนิความสมัพนัธ์ระหว่างรฐั 

ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ 

กฎหมาย และสถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว

 Foundations of international politics; the nature and structure 

of international relations; political, military, economic, social and cultural  

factors as well as ideologies which impact on state behaviour; development of  

international cooperation in its different forms, such as practice regulations, laws 

and international institutions resulting from and affecting the above factors.
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ร. 300  วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์   3 (3-0-6)

PO 300  Social Science Methodology

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 วิธีการหาความรู้และวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยครอบคลุมการสร้างแนวความคิด ประเด็นปัญหา การตั้งสมมติฐาน  

การวเิคราะห์ และรายงานผลการวจิยั การตคีวามตวับท การวเิคราะห์ภาษา รวมตลอดถงึแนว

วิเคราะห์ในวิธีการหาความรู้แบบอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่ในแวดวงการวิจัยสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Methods of data collection and research in social sciences, both 

quantitative and qualitative research, including building a research concept, 

a research question, formulating hypotheses / assumptions, analysis and  

reporting results, interpretation of theories, language analysis and other methods 

of analysis and information searches currently used in social sciences.

ร. 321  การเมืองการปกครองของไทย  3 (3-0-6)

PO 321  Thai Government and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย เช่น ประวัติศาสตร์ 

โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย ลักษณะและแนวโน้มของชีวิต

การเมืองของไทย ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เป็นต้น วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่าง

ชวีติการเมอืงกบัปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ ส�ารวจปัญหาทางการเมอืงการปกครองในยคุ

ของการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยเหล่านี้

 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.
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ร. 380  พัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองโลก  3 (3-0-6)

PO 380  The Evolution of the Global Political Economy

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 271

 ศึกษาทฤษฎีส�าคัญด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการ  

ของเศรษฐกิจการเมืองโลกตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน โดยให้ความส�าคัญกับ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองที่ส่งผลซึ่งกันและกัน โดยเน้นศึกษาประเด็นและ

เหตุการณ์ส�าคัญในเศรษฐกิจ การเมืองโลกแต่ละยุค รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 271

 Studies important theories in International Political Economy (IPE) 

and political and economic developments since the colonial period until the 

present. The course stresses the interaction between economics and politics 

with an emphasis on significant issues and phenomena in global political 

economy, including economic crises, in different periods.

ร.400  การฝึกงานทางรัฐศาสตร์   1 (0-30-0)

PO 400  Field Work in Political Science

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 ส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง การบรหิาร

รฐักจิและการระหว่างประเทศสามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในสภาพการท�างานทีแ่ท้จรงิ 

โดยให้นักศึกษาได้เข้าฝึกงานในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ 

หน่วยงานของเอกชนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนก�าหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็น 

การฝึกทักษะและสร้างประสบการณ์ในการท�างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ 

 Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards

 Students are encouraged to develop knowledge and understanding 

of politics, government public administration and internation relation with 

the aim of applying this knowledge to real life work. Students will carry out 

field work in government offices, state enterprises or private organisations or  

community development relating to various issues as determined by the  

instructor.The aim is to practice skills and build experience in working with 

others.
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    2) วิชาเฉพาะสาขา

        2.1) สาขาการเมืองการปกครอง

ร. 212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบื้องต้น  3 (3-0-6)

PO 212  Introduction to History of Political Thoughts

 ความคดิทางการเมอืงของนกัปราชญ์ของโลกในอดตี ทัง้ตะวนัตกและตะวนัออก 

เช่น เพลโต อาริสโตเติล มาคิอาเวลลี รุสโซ เบอร์ก มาร์กซ์ เอ็งเก็ลส์ โกญทัญญะ คานธี  

เมาเซตุง โฮจิมินห์ ฯลฯ

 Political thought of past Western and Eastern philosophers from 

around the world, such as Plato, Aristotle, Machiavelli, Rousseau, Burke, Marx, 

Engels, Kondanya, Gandhi, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh and others.

ร. 221  พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง  3 (3-0-6)

PO 221  Political Parties, Interest Groups and Elections

 แนวคดิและแนววเิคราะห์เรือ่ง พรรคการเมอืง กลุม่ผลประโยชน์ และการเลอืกตัง้ 

รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองดังกล่าว และความสัมพันธ์กับสถาบันและ

กระบวนการทางการเมืองที่ส�าคัญอื่นๆ โดยการน�าขอบเขตและลักษณะของการศึกษา 

ดงักล่าวของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศประชาธปิไตยตะวนัตกมาประยกุต์ในเชงิเปรยีบเทยีบ 

กับสถาบันดังกล่าวของไทยด้วย

 Concepts and analysis of political parties, interest groups and  

elections, as well as the relationship between the above political institutions 

and their connection with other significant political institutions and movements. 

This will be done by applying the scope and characteristics of international 

case studies, particularly Western democracies, for comparison with Thai 

political institutions.



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  75 

ร. 222  พลวัตการเมืองท้องถิ่น  3 (3-0-6)

PO 222  Dynamics of Local Politics

 ศึกษาท้องถิ่นใน 3 มิติ ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็น

ส่วนหนึ่งของระบบราชการซึ่งท�าหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในระดับ 

ท้องถิน่ 2) พืน้ทีช่นบทซึง่ก�าลงักลายเป็นเมอืงอนัจะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในหลากหลาย

มิติ เช่น ลักษณะทางประชากร วิถีชีวิตของประชาชน และลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ ท�าให้

เมืองมีความต้องการประเภทบริการสาธารณะ และการบริหารจัดการเมืองที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ 3) การเมืองและความสัมพันธ์ทางอ�านาจในท้องถิ่นความ

สัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้เลือกตั้ง หรือแม้แต่ผู้มีอิทธิพล

ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางการเมือง และเศรษฐกิจ

 Study on three dimensions of the local; 1) Local Authority as govern-

ment agency who provides public services for local people. 2) Urbanization 

of provincial area that result in several changes of the city, such as demo-

graphics, way of life and landscape. These changes require new type of public 

services and different approach of management. 3) Politics and power relations 

within the local; including relationships among local politicians, business, civil  

society, voters, or even local influential persons which affected by the change 

of political and economic structure.

ร. 224  พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย  3 (3-0-6)

PO 224  Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics

 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย 

โดยมุ่งปูพื้นฐานความเข้าใจต่อระบบการเมืองการปกครองของไทยเป็นส�าคัญ ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งค�านึงถึงพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และระบบความคิดความเชื่อด้วย ตลอดจนศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่มีต่อ 

รูปแบบและโครงสร้างทางการเมืองด้วย
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 Characteristics and structure of Thai economy, society and politics, 

focusing on the basics of Thai political and government structure. The course 

will look at the relationship between economic, social and political factors 

and consider the underlying history, culture and belief system, as well as 

movements for change in Thai society from the past to the present. Also 

considered is the effect of these changes on political form and structure.

ร. 304  พฤติกรรมการเมือง ความคิดเห็นสาธารณะ และ จิตวิทยา  3 (3-0-6)

PO 304  Political Behavior, Public Opinion and Psychology

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เช่น การเลือกระบบการเมือง ความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐบาล ทัศนคติของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนและที่ประชาชนมีต่อ

รัฐบาล การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้น�าประเทศ ทั้งนี้โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งก�าหนด

พฤติกรรมของมนุษย์จากวิชาสังคมวิทยาและจิตวิทยามาเป็นเครื่องอธิบาย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Political behavior of people in society, such as choosing a political 

system, relationships between individuals and governments, citizens’ attitudes 

toward governments and vice versa, and citizens’ voting behavior. These  

behaviors will be explained by applying human behavior theory from sociology 

and psychology.

ร. 307  ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม  3 (3-0-6)

PO 307  Feminist Political Theory

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ลักษณะและฐานคติของแนวพินิจต่างๆ ของสตรีนิยม ประเด็นโต้เถียงและการ

เคลื่อนไหวทางสังคม-การเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสตรีนิยม

 Prerequisites: Have earned credits of PO. 211

 Foundations of various approaches, debates, political activism and 

changes in Feminism
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ร. 309  ทุน ธุรกิจ กับการเมือง  3 (3-0-6)

PO 309  Capital, Business and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทนุ ธรุกจิ กบัการเมอืง ครอบคลมุในประเดน็บทบาท

ของรัฐในการพัฒนา และบทบาทและอิทธิพลของกลุ่มทุนและภาคธุรกิจทั้งภายในและ 

ข้ามชาติที่มีต่อกระบวนการทางการเมือง และนโยบายสาธารณะของสถาบันการเมืองและ

องค์กรของรัฐ เช่น พรรคการเมือง รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 211

 Study on relations among capital, business and politics including, 

the role of state in development and the influence of private sector, domestic 

and transnational, on political institutions’ activities which affect political 

process and public policy.

ร. 311  ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมกับพื้นที่ทางการเมือง  3 (3-0-6)

PO 311  Social Movements and Political Space

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละพฒันาการของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมทีเ่กดิขึน้

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ อาทิ ขบวนการสิทธิสตรี ขบวนการ

แรงงาน ขบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ขบวนการของคนพื้นเมืองดั้งเดิม ขบวนการสันติภาพ 

ขบวนการสทิธพิลเมอืง ขบวนการนกัศกึษา ขบวนการต่อต้านโลกาภวิตัน์ ขบวนการเรยีกร้อง 

สิทธิความหลากหลายทางเพศ ขบวนการอนุรักษนิยมฝ่ายขวา ฯลฯ เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุ 

การก่อก�าเนิด และผลกระทบที่ขบวนการเหล่านี้มีต่อระบอบการเมือง กระบวนการทางการ

เมือง และการจัดความสัมพันธ์ทางอ�านาจในสังคม นอกจากนั้นยังศึกษายุทธศาสตร์ ยุทธวิธี 

และพืน้ทีก่ารเคลือ่นไหวอนัหลากหลายทีข่บวนการต่างๆ น�ามาใช้ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่

บรรลุเป้าหมายทางการเมือง เช่น การชุมนุมประท้วง การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ การใช้พื้นที่

ออนไลน์และสื่อสังคม ฯลฯ
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 Prerequisite: Have earned credits of PO 211

 This course studies theories, concepts and development of social 

movements in Thailand and elsewhere since the past to the present, for  

example, women movements, labor movements, environmental movements, 

native rights movements, peace movements, civil rights movements, student 

movements, anti-globalization movement, LGBT movement, right-wing, conser-

vative movements. It investigates origins, causes, and consequences of social 

movements on political regimes, processes and power relations. In addition, 

it aims to understand various kinds of strategies, methods, and spaces used 

by movements to mobilize resource and support to achieve their political 

goals, e.g. protests, symbolic politics, and social media and online politics.

ร. 312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน  3 (3-0-6)

PO 312  Politics and Public Law

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ศึกษาถึงระบบกฎหมายมหาชนที่มีความเกี่ยวโยงกับการเมือง ทั้งเรื่องของ

พัฒนาการของระบบกฎหมายมหาชนในระดับสากลและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน

ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิสัมพันธ์ซึ่งระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการเมืองการ

ปกครองของไทยในภาพรวม ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละกระบวนการในทางกฎหมายทีส่่งผล

ต่อการด�าเนนิงานทางปกครองทัง้ในเรือ่งของโครงสร้างการบรหิารราชการและกระบวนการ

ในการบรหิารราชการทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู การด�าเนนิงานของภาครฐั องค์กรอสิระและ

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงเน้นการศึกษาในเรื่องของหลักนิติรัฐ กระบวนการในการ

แบ่งแยกอ�านาจ การถ่วงดุลและการตรวจสอบการใช้อ�านาจของรัฐ อีกทั้งในเรื่องของสิทธิ

เสรีภาพและกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง

 Prerequisite: Have earned credits of PO 211

 This module studies about the system of public law that is  

interlinked with politics with coverage over both its development in Thailand 

and worldwide. In particular, this module gives special emphasis to the  
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interaction that the legal system has with the overall government and politics 

of Thailand, the jurisdiction and process of law that affects governmental 

implementation at the levels of the administrative structure of the bureau-

cracy and its administrative process as provided by the constitution as well 

as to the study of the legal state, the process involved in the separation of 

powers, the checks and balances needed to circumscribe the exercise of state 

power including the issue of rights and the political participation of citizens.

ร. 314 ประวัติความคิดทางการเมืองไทย  3 (3-0-6)

PO 314  History of Thai Political Thoughts

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 แนวความคิดทางการเมืองของรัฐบุรุษและนักคิดไทยที่ส�าคัญๆ ในสมัยต่างๆ 

ตัง้แต่สมยักรงุสโุขทยัจนถงึต้นรตันโกสนิทร์ โดยจะเป็นการศกึษาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูใ่น

เอกสารต่างๆ เช่น ศิลาจารึกหลักต่างๆ ไตรภูมิพระร่วง และวรรณกรรมต่างๆ ของยุค ตลอด

จนกฎหมาย พระราชพธิ ีประเพณ ีเพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัการเข้าใจผลของการเปลีย่นแปลง

ทางความคิดทางการเมืองที่ปรากฏชัดขึ้นในสมัยต่อๆ มา จวบจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475

 Prerequisites : Have earned credits of PO 210

 Political thought of prominent Thai statesmen and thinkers in  

different eras from the Sukhothai to the Rattanakosin periods by means of 

studying various documented evidence such as stone inscriptions, the Three 

Worlds of King Ruang and folklore from each era, as well as laws, royal  

ceremonies and traditions. This will serve as a means to understanding the 

effects of clearly visible changes in political thought in consequent periods, 

leading up to the 1932 revolution.
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ร. 315 ปรัชญาสงครามและสันติภาพ  3 (3-0-6)

PO 315  Philosophy of War and Peace

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 แนวความคิดของนักคิดคนส�าคญัๆ ในอดีตที่พูดถึงปัญหาสงครามและสันติภาพ 

เป็นต้นว่า Kant, Marx และ Engles, Von Clausewitz, James, Tolstoy, Gandhi โดยจะน�า

บทความปรชัญาของนกัคดิเหล่านีม้าวเิคราะห์ดแูนวความคดิเกีย่วกบัสงครามและสนัตภิาพ 

เพื่อเป็นแนวทางเข้าใจปรัชญาเบื้องต้นของการสงครามปัจจุบัน ตลอดจนแนวความคิดเรื่อง

สงครามที่เป็นธรรมและอธรรมด้วย (Just and Unjust War)

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 Concepts of important philosophers in history who dealt with the 

matter of war and peace, such as Kant, Marx and Engels, Von Clausewitz, 

James, Tolstoy and Gandhi. The course will analyse works by these people as 

to their perspectives on war and peace to understand the basic philosophy 

of war in the present day, as well as the concept of just and unjust war.

ร. 319  ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตย  3 (3-0-6)

PO 319  Liberal and Democratic Theories

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 วิชานี้ชักชวนให้นักศึกษาพิจารณาความตึงเครียดระหว่างเสรีนิยมและ

ประชาธปิไตยทีม่มีาแต่ยาวนาน โดยให้นกัศกึษาย้อนกลบัไปดปูระวตัคิวามเป็นมาของทัง้สอง

ซึ่งมีประเพณีความคิดทางการเมืองรองรับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นักคิด เช่น อาริสโตเติล 

รุซโซ และต๊อควิลล์ โดนจัดอยู่ในประเพณีความคิดที่รองรับประชาธิปไตย ส่วนนักคิด 

เช่น ล็อค ค็องสต็อง และสจ๊วตมิลล์ โดนจัดอยู่ในประเพณีความคิดที่รองรับเสรีนิยม เมื่อได้

ท�าการพจิารณาในข้างต้น วชิานีต้้องการกระตุน้ให้นกัศกึษาไตร่ตรองว่าความตงึเครยีดทีม่อียู่

ใช่เรื่องที่เป็นอันจะดีได้หรือไม่ และถ้าได้ มีทฤษฎีว่าด้วยเสรีนิยมและประชาธิปไตยใดที่เมื่อ

ผนึกด้วยกันสามารถเป็นรากฐานให้กับระบอบการเมืองที่ทั้งเป็นไปได้และเหมาะสมส�าหรับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้บริบท เช่น โลกาภิวัตน์ของกระแสเสรีนิยมใหม่ และการกลับมา 

ของกระแสประชานิยม
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 The module looks at how the current state of technology has  

affected the political landscape of societies of all shapes and sizes. In particular, 

it looks at how recent advancements in information and digital technology have 

played a vital role in shaping the identities of people, as well as in informing 

new ways in which political participation can be organised. Conversely, it also 

wishes to address the various ways in which the state has appropriated  

technological change to further its own ends. Some of the central questions we 

are encouraged to take up are how will all this alter the relationship between 

state and society, and what special significance, if any, does all this have on 

the future of democracy.

ร. 320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6)

PO 320  Comparative Politics and Government

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 แนวคิด ทฤษฎี และข้อถกเถียงในสาขาวิชาย่อยว่าด้วยการเมืองการปกครอง

เปรียบเทียบ โดยพิจารณาผ่านกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเด็นปัญหาซึ่งก�าลัง

เป็นที่สนใจในวงการรัฐศาสตร์ ณ เวลานั้น เพื่อท�าความเข้าใจธรรมชาติของระบบการเมือง 

พัฒนาการของรัฐ พลวัตและเสถียรภาพทางการเมือง ความเป็นประชาธิปไตย ความขัดแย้ง

ในสังคม นโยบายสาธารณะ พฤติกรรมทางการเมือง ฯลฯ 

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211 

  Examine concepts, theories and arguments from the sub-field 

of comparative politics and government through case studies from various 

countries and issues of interest to political scientists at the time in order to 

understand the nature of political systems, the development of the state, 

political dynamics and stability, democracy, social conflicts, public policies, 

political behaviour and so on.
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ร. 322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ  3 (3-0-6)

PO 322  Political Institutions and Constitutions

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 วตัถปุระสงค์ของกฎหมายรฐัธรรมนญูและการสถาปนารฐัธรรมนญูประเภทต่างๆ 

เน้นท�าความเข้าใจ อ�านาจอธิปไตยการปกครองแบบประชาธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติ

สภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอ�านาจและรูปของรัฐบาลต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากการแบ่ง

อ�านาจ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล นอกจากนั้น

ยงัจะศกึษาถงึการจดัตัง้องค์การปกครองตามรฐัธรรมนญูของประเทศไทยทีม่มีาแล้ว รวมทัง้

สถาบันพระมหากษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา การด�าเนินและวิธีปฏิบัติงานของรัฐสภา การ

บญัญตักิฎหมาย ความเกีย่วพนัระหว่างคณะรฐัมนตรกีบัรฐัสภา ศาลและตลุาการรฐัธรรมนญู 

ศาลพิเศษ และองค์การอื่นๆ

 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 constitu-

tion 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.



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  83 

ร. 323 การเมืองว่าด้วยการพัฒนา  3 (3-0-6)

PO 323  Politics of Development

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 แนวคิด และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองที่พยายามท�าความเข้าใจการ

พัฒนา ทั้งในแง่กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะ บทบาทของภาครัฐ เสถียรภาพ

ทางการเมือง การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ โครงสร้างชนชั้นในสังคม 

กลไกตลาด ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหา และผลพวงทัง้หลาย

ที่ติดตามมากับการพัฒนา โดยมีการน�ากรณีศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศต่างๆ มาประกอบ

การวิเคราะห์ 

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211   

 Political-economic concepts and theories that seek to understand 

development in terms of public policy, the role of the state, political stability, 

economic growth, income distribution, the class structure within a society, 

the market mechanism, international economic relations, as well as problems 

and consequences resulting from development. Insightful case studies from 

a variety of countries are also examined.

ร. 326  การเมืองการปกครองตะวันออกกลาง  3 (3-0-6)

PO  326  Politics and Government of the Middle East

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 แนวความคิด พฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง การจัดระเบียบการ

ปกครอง อิสลามการเมืองและการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง รวมทั้งการศึกษาเปรียบ

เทียบความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศนั้นๆ ตลอดจนปัญหาในการพัฒนาการลักษณะทางสังคมวิทยาของกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Concepts, political behaviour and institutions, drafting of regulations 

for government, political Islam and governmental change, as well as  

comparative studies of the relationship with and effect on international politics, 

economy and society in the countries concerned. The course also deals with 

the social development problems characteristic of the Middle East.

ร. 327  การเมืองการปกครองเอเชียใต้  3 (3-0-6)

PO 327  Politics and Government of South Asian Countries

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 แนวความคิดและพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การจัดระเบียบ

การปกครอง รวมทั้งความยุ่งยากซับซ้อนของศาสนา ชาติพันธุ์ของกลุ่มประเทศเอเชียใต้

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Concepts, political behaviour and institutions and drafting of  

regulations for government, along with religious and ethnographic complexity 

in south Asian countries.

ร. 330 การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 (3-0-6)

PO 330  Politics and Government of Southeast Asia

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ประวัติศาสตร์และภาพรวมของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นการตกเป็นอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ 2 

สงครามเย็น และช่วงหลังสิ้นสุดสงครามเย็น นักศึกษาจะได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพ

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Methods of data collection and research in social sciences, both 

quantitative and qualitative research, including building a research concept, 

a research question, formulating hypotheses / assumptions, analysis and  
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reporting results, interpretation of theories, language analysis and other  

methods of analysis and information searches currently used in social sciences.

ร. 333 การเมืองการปกครองเอเชียตะวันออก   3 (3-0-6)

PO 333  East Asian Politics and Government

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 โครงสร้างรฐั รปูแบบการปกครอง ระบบการเมอืง ตลอดจนสภาพเศรษฐกจิสงัคม

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ไม่ว่าจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาลีใต้ เกาหลีเหนือ หรือ

มองโกเลีย โดยให้ความส�าคัญกับประวัติศาสตร์ พลวัตทางการเมือง และเงื่อนไขทางสังคม

นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ตลอดจนบรรดาประเด็น หรือปัญหาร่วมสมัย

ทางการเมือง ทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค ที่ก�าลังได้รับความสนใจ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 State structures, government forms, political regimes, and  

socio-economic settings of countries in the region of East Asia, ranging from 

China, Taiwan, South Korea, North Korea, to Mongolia. The focus will be on 

history, political dynamics, and social conditions since World War II, as well 

as contemporary political issues or problems of interest both at the national 

and regional levels.

ร. 336  การเมืองการปกครองพหุอเมริกา  3 (3-0-6)

PO 336  Politics and Government of Americas

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ศึกษาพลวัตทางการเมืองการปกครองทั้งในระบบและนอกระบบการเมือง 

ของประเทศใดประเทศหนึ่งในพหุทวีปอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 

หรือ อเมริกาใต้ โดย: ก) พิจารณาปัจจัยทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  

ข) วิเคราะห์สถาบันพื้นฐานในทางการเมืองและบรรดาพลังต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรม

ทางการเมืองของสังคมการเมืองนั้นๆ
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 This module studies about the dynamics of politics and  

government both within and without the political system of a specific country in 

the Americas—may it be North America, Central America or South America—by 

A) taking into account historical, social, economic as well as cultural factors 

and B) analysing basic political institutions as well as other forces that are at 

work in influencing the political activities of the political society in question.

ร. 337  การเมืองการปกครองยุโรป  3 (3-0-6)

PO 337  Politics and Government of Europe

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ศึกษาแนวความคิด วัฒนธรรม และพฤติกรรมทางการเมือง สถาบันการเมือง  

การจดัระเบยีบการปกครอง รปูแบบของรฐับาล องค์กรแห่งอ�านาจ รวมทัง้การเปรยีบเทยีบกบั 

ความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นัน้ๆ (ตลอดจนปัญหาในการพฒันา ลกัษณะทางสงัคมวทิยาของกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตก 

และตะวันออก)

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 This course studies the concept, culture and political behaviour 

and institutions, drafting of governmental regulations, forms of government, 

power organisations as well as comparison with relationships with and effects 

on international politics and the economy and society of those countries. In 

addition, the course will also look at the social development problems in 

western and eastern European countries.
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ร. 403  สัมมนา : ภาษากับการเมือง  3 (3-0-6)

PO 403  Seminar : Language and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ภาษาอนัเป็นเครือ่งมอืทีจ่�าเป็นของมนษุย์ในฐานะสตัว์การเมอืง โดยมุง่พจิารณา

ความส�าคญัทางการเมอืงของภาษา ตลอดจนการใช้ภาษาในความหมายทีก่ว้างทีส่ดุ คอืรวมถงึ 

สัญลักษณ์ และพิธีกรรมหลากหลายที่สามารถน�ามาใช้ในกระบวนการสื่อสารทางการเมือง 

เช่น ภาษาพิธีการ ภาษาที่ใช้ส�าหรับการโฆษณาชวนเชื่อ ศัพท์บัญญัติและศัพท์ที่แปลมาจาก

ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Language as a necessary tool for humans as political animals,  

focusing on the political importance of language as well as the use of language 

in the broadest term possible, including various symbols and rituals that may be 

utilised in the process of political communication, such as ceremonial language, 

propaganda language, jargon and terms translated from foreign languages etc.

 

ร. 404  สัมมนา : ศาสนากับการเมือง  3 (3-0-6)

PO 404  Seminar : Religion and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 แนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก อันได้แก่ พุทธ

คริสต์ อิสลามและฮินดู โดยมุ่งจะเข้าใจ “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ 

สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้ วิธีการไปถึงสังคมในอุดมคตินั้นๆ ซึ่งคงหมายรวมถึงการ

พิเคราะห์ การใช้ความรุนแรงในศาสนาต่างๆ เป็นวิธีการทางการเมือง และศาสนา ในเชิง

ความสัมพันธ์กับความรุนแรงเชิงโครงสร้างด้วยการศึกษา ประเด็นเหล่านี้จะเน้นพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา และการเมืองในประเทศไทยด้วย

 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 
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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  สัมมนา : การเมืองและนวนิยาย  3 (3-0-6)

PO 405  Seminar : Politics and Novels

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211

 ตั้งค�าถามกับความหมายทาง “การเมือง” ที่ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน หรืออย่าง

คลมุเครอืในนวนยิายเรือ่งต่างๆ ทัง้นีโ้ดยมสีมมตฐิานเบือ้งต้นว่า นวนยิายไม่เพยีงจะเป็นภาพ

สะท้อนของสงัคมเท่านัน้ หากยงัท�าหน้าทีท่างการเมอืงในการ “รกัษา” หรอื “เปลีย่นแปลง” 

ระเบียบทางสังคมด้วย นอกจากจุดเน้นที่เนื้อหาของนวนิยาย เช่น ในเรื่องปัญหาความไม่

ยตุธิรรมในสงัคม ความขดัแย้งทางความเชือ่ทางการเมอืงหรอืสงัคมประกติทางการเมอืงแล้ว

ยังจะได้พิจารณาวิธีการต่างๆ ที่จะใช้ “เข้าใจ” นวนิยายนั้นๆ ด้วย เป็นต้นว่า วิธีการแบบ

โครงสร้างนยิม (Structuralism) หรอืแนวทางเน้นทางการตคีวาม (Hermeneutics) เป็นต้น

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 This seminar addresses the question of the meaning of ‘politics’ 

as clearly or loosely defined in various novels, with the basic assumption 

that novels not only reflect society, but also serve to preserve or change 

social norms. The seminar also looks at novels’ main themes, such as social 

injustice, conflicts in political beliefs or political socialisation, and considers 

different methods used to understand those novels, such as structuralism and 

hermeneutics.
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ร. 406 การเมืองของเพศสภาพและเพศวิถี  3 (3-0-6)

PO 406  Politics of Gender and Sexuality

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร.211

 การก�ากับควบคุมเพศสภาพและเพศวิถีในระบบสองเพศสภาพ การขัดขืน-ต่อ

รอง และการโต้เถียงทางการเมืองในประเด็นต่างๆ ว่าด้วยเพศสภาพและเพศวิถี เช่น การ

ยุติการตั้งครรภ์ จินตนาการทางเพศ และการซื้อ-ขายบริการทางเพศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Control and regulationof gender and sexuality in the binary gender 

system. Negotiation and political contestation on various issues regarding 

gender and sexuality - such as abortion, sexual fantasy, and commercial sex

ร. 407 ความมั่นคงศึกษาเชิงวิพากษ์  3 (3-0-6)

PO 407  Critical Security Studies

 ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 โลกและปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์ทุกสังคมเผชิญเปลี่ยนไป

จากเดิมมาก ความมั่นคงศึกษาจากที่เป็นมาแต่เดิม อาจผูกโยงอยู่กับประเด็นการต่อสู้ด้วย

อาวธุในสงครามระหว่างรฐัหรอืระหว่างรฐักบัฝ่ายต่อต้านรฐัจากภายในสงัคมการเมอืงนัน้เอง 

หรอืปัญหาอย่างการก่อการร้าย การศกึษาความมัน่คงรปูแบบเดมิทีใ่ห้ความส�าคญักบับรบิท

โลกาภิวัตน์ใหม่แม้จะยังจ�าเป็น แต่ก็อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้สังคมการเมือง

เผชิญภัยคุกคามความมั่นคงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ภัยคุกคามความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 

อาหาร พลงังาน ชวีภาพ การคลงั และ ไซเบอร์ วชิานีมุ้ง่ศกึษาความมัน่คงแนววพิากษ์ (criti-

cal security studies) ที่ “ไว” ต่อการท�างานของอ�านาจในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการผลักไส

ประเด็นปัญหา หรือ กลุ่มคนบางคนออกจากวาระทางการเมืองของรัฐและโลก ผ่านแนวคิด 

ความมั่นคงใหม่ๆ เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางอารยธรรม ความเสี่ยง หรือ 

ภูมิรัฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ มาจับประเด็นศึกษา (subjects) ร่วมสมัย เช่น ชีวการเมือง เพศ

สภาพ อัตลักษณ์ และ จริยศาสตร์ความมั่นคงเพื่อน�าไปสู่การค้นหาปฏิบัติการทางความ

มั่นคงที่เอื้อต่อการเผชิญความท้าทายของโลกปัจจุบัน
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 Problems facing humans have changed drastically in the twenty-first 

century. Traditional security studies deal with armed conflicts, wars, insur-

gencies, and terrorism. While these traditional security studies in the new 

globalized context continue to be necessary, they are no longer sufficient to 

ensure sustainable security in a new world marked with uncharted security 

threats to the environment, food, energy, biology, finance and cyber space. 

This critical security studies course

ร. 408 รัฐและสังคม   3 (3-0-6)

PO 408  State and Socity

 วิชานี้ศึกษาครอบคลุมประเด็นปัญหาส�าคัญว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

สังคมในโลกสมัยใหม่ โดยส�ารวจทฤษฎีที่ว่าด้วยรัฐและสังคมของนักคิดหลากหลายส�านัก

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังศึกษาแนวคิดส�าคัญ อาทิ การสร้างรัฐ การสร้างชาติ 

ชาตนิยิม การพฒันา ประชาธปิไตย และสทิธ ิเนือ้หาจะครอบคลมุถงึพฒันาทางประวตัศิาสตร์

ของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณานิคม 

และยุคหลังอาณานิคม โดยมีกรณีศึกษาเปรียบเทียบจากหลากหลายภูมิภาคตั้งแต่ลาติน 

อเมริกา แอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย

 This course explores an enduring issues of state-society relations in 

the modern world. The course examines classical and cutting edge theories on 

state-society relations developed by thinkers in many school of thoughts since 

the past to the present. Also, it studies key concepts whose understanding is 

important to any understanding of state-society relations, e.g., state-building, 

nation-building, nationalism, development, democracy and rights. Part of the 

course is organized historically, beginning from pre-colonial and colonial states 

to post-colonial world. The empirical content will come from various regions, 

ranging from Latin American, Africa, Europe, the Middle East and Asia.
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ร. 409  ประชาธิปไตยและการพัฒนาประชาธิปไตย  3 (3-0-6)

PO 409  Democracy and Democratisation

 วิชานี้ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระบอบการเมือง

แบบต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นประชาธปิไตยและระบอบทีไ่ม่ใช่ประชาธปิไตย เกณฑ์ทีใ่ช้การจดัจ�าแนก

และข้อถกเถยีงของการจดัประเภทระบอบการเมอืง ศกึษาเปรยีบเทยีบระบอบประชาธปิไตย

และระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยรูปแบบต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นและด�ารงอยู่ทั้งในอดีตและ

ปัจจุบันว่ามีลักษณะส�าคัญอย่างไรและมีการจัดรูปแบบสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์

ทางอ�านาจแตกต่างกันอย่างไร ศึกษาปัจจัยและแบบแผนของการเกิดขึ้น การเปลี่ยนผ่าน

และการท�าให้ประชาธิปไตยยั่งยืนและคงทน รวมทั้งปัจจัยที่น�าไปสู่การถดถอยและการ 

ล้มลงของประชาธิปไตย ระบอบการเมืองแบบผสม ประชาธิปไตยที่มีคุณศัพท์ และศึกษา

ความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยในโลกปัจจุบัน

 This course studies the similarities and differences of regime types, 

both democratic and non-democratic regimes, by examining the criteria of 

regime classification and related debates. It focuses on a comparative study 

of democratic and non-democratic regimes since the past to the present 

by looking at main characteristics, institutional arrangements, and power  

relations. In addition, it gives special focus on main as well as cutting edge 

topics regarding democracy and democratization, ranging from causes, pattern 

of development, democratic transition, democratic consolidation, democratic 

recession and breakdown, hybrid regimes, democracy with adjectives, and 

challenges of democracy in the contemporary world.

ร. 412  ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง  3 (3-0-6)

PO 412  Theories on Society and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง บทบาทและ

พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นและกลุ่มต่างๆ ในสังคม อ�านาจ การใช้อ�านาจ และความ

ขัดแย้งในเรื่องอ�านาจและผลประโยชน์ ตลอดจนวิเคราะห์สังคมและการเมืองโดยใช้ทฤษฎี

ว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดส�าคัญๆ
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Relationship between economic, social and political structures; role 

and political behaviour of different social classes and groups; power and its 

use; conflicts of power and interest and analysis of society and politics using 

social and political theories of famous philosophers.

ร. 414  สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย  3 (3-0-6)

PO 414  Seminar on Thai Political Thoughts

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 ลักษณะหรือปัญหาเฉพาะของสิ่งที่เรียกว่า แนวความคิดทางการเมืองไทย โดย

อาจเลือกพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเดิมที่ก่อให้เกิดแนวคิด

ทางการเมืองไทย อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการ

เมืองไทย ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนส�าคัญๆ ของไทยในอดีตและปัจจุบัน 

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 This seminar deals with the characteristics and problems unique 

to Thai political concepts by selecting to consider issues relating to cultural 

influences leading to Thai political concepts; the influence of Western political 

concepts on Thai political thought and political thought of prominent Thai 

philosophers from the past to the present.

ร. 415  สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธี  3 (3-0-6)

PO 415  Seminar : Violence and Nonviolence

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ปัญหาความรุนแรงในทางการเมืองในทางตรงและความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง 

โดยมุ่งจะคิดค้นและน�าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก 

วชิานีมุ้ง่ทีจ่ะแนะน�าให้นกัศกึษาคุน้เคยกบัต�าราวชิาการทางการเมอืงแบบไม่ใช้ความรนุแรง 

ศึกษาถึงชีวิตของบุคคลซึ่งใช้ความไม่รุนแรงเป็นเครื่องมือทางการเมือง เหตุการณ์ที่คู่ต่อสู้

ทางการเมอืงใช้ความไม่รนุแรง เงือ่นไขทางทฤษฎทีีส่นบัสนนุการใช้ความไม่รนุแรง ตลอดจน 

แนวความคิดทางจริยธรรมที่สนับสนุนการใช้ความไม่รุนแรง
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 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 non-

violence and ethical concepts that support nonviolence.

ร. 416  สัมมนา : ประเด็นปัญหาปรัชญาการเมือง  3 (3-0-6)

PO 416  Seminar on Problems in Political Philosophy

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 ศกึษาปัญหาในทางปรชัญาการเมอืง เช่น อ�านาจคอือะไร การเมอืงคอือะไร ความ

ยุติธรรมคืออะไร ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร และสังคมการเมืองที่ดีเป็นอย่างไร เป็นต้น โดยศึกษา 

งานเขียนของเมธีทางการเมืองท่านใดท่านหนึ่ง จากยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟู

ศลิปวทิยาการ หรอื ยคุเรอืงปัญญา จนถงึนทิเช่ วชิานีเ้ลอืกน�างานเขยีนทีส่�าคญับางส่วนของ 

เมธีนั้นๆ มาศึกษาตัวบทอย่างละเอียด โดยให้ความส�าคัญกับ ก) บริบททางปรัชญาการเมือง

ก่อนยุคของเมธีท่านนั้น ข) บริบททางประวัติศาสตร์ทั้งก่อนและในช่วงเวลาของเมธีท่าน

นั้น และ ค) คุณูปการที่แนวความคิดของเมธีท่านนั้นมีต่อความคิดทางการเมืองในยุคต่อๆ 

มา ทั้งหมดนี้โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง “ปรัชญาการเมือง” กับ “ทฤษฎี

การเมือง” ด้วย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 This module studies about the problems in political philosophy 

such as what is power, what is politics, what is justice, what is the good life 

and what is a good political society like by examining the works of one of the 

great political thinkers from either the Greek, Roman, Medieval, Renaissance 

or the Enlightenment period up until Nietzsche. This module selects some 

of the important works of the chosen thinker for detailed textual analysis 

whilst giving importance to A) the philosophical setting before the time of the 
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chosen thinker, B) the historical context both before and during the time of 

the chosen thinker and C) the contribution that his/her ideas have towards 

political thought in subsequent periods. All this also serves to point out the 

fundamental differences between “political philosophy” and “political theory”.

ร. 419  ความคิดทางการเมืองแบบยูโธเปีย  3 (3-0-6)

PO 419  Seminar : Utopian Political Thoughts

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 แนวความคดิทางการเมอืงแบบทีเ่รยีกว่า Utopian Political Thought ซึง่กล่าว

กันว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยของเพลโต โดยจะมุ่งศึกษาถึงอิทธิพลขององค์ประกอบส�าคัญๆ เช่น 

การเกิดขึ้นของคริสต์ศาสนา ความยากไร้ของมวลชน การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อแนวความคิดดังกล่าว การศึกษาจะรวมถึง 

ผลงานส�าคัญๆ ของนักคิดอย่างโธมัส มอร์ แซงต์ซิมอง โรเบิร์ต โอเวน คาร์ล มาร์กซ์  

มาจนถึงนักคิดสมัยปัจจุบัน รวมทั้งงานเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น Brave New World และ 

Walden Two ด้วย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 Political concept known as ‘Utopian Political Thought’ which  

originated from the time of Plato, focusing on studying the influence of 

important components such as the birth of Christianity, mass poverty, the 

Industrial Revolution, advances in modern technology that have affected this 

way of thinking. Also studied are major works of philosophers like Thomas 

More, Saint-Simon, Robert Owen, Karl Marx and present-day thinkers, as well 

as scientific novels such as Brave New World and Walden Two.
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ร.420  กฎหมายปกครอง  3 (3-0-6)

PO 420  Administrative Law

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211 

 หลกัและลกัษณะพืน้ฐานส�าคญัของกฎหมายปกครอง โครงสร้างของฝ่ายปกครอง 

หน่วยงานทางปกครอง หลกัทัว่ไปในการจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ การจดัท�าบรกิาร

สาธารณะ รัฐวิสาหกิจ และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การกระท�าทางปกครอง การควบคุมฝ่าย

ปกครอง และศาลปกครอง

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211 

 Basic main principles and characteristics of administrative law;  

administrative structure; administrative units; general principles of laying down 

administrative and governmental regulations; setup of public services and state 

enterprises; privatization of state enterprises; administrative actions; supervision 

of administration and the administrative court.

ร. 423  สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในเอเชีย   3 (3-0-6)

 ตะวันออกเฉียงใต้  

PO 423 Seminar on Problems of Social and Political Changes in 

 Southeast Asia

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 330

 สัมมนาปัญหาส�าคัญๆ ในกระบวนการพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแนะน�าวิธีการในการศึกษาและการเข้าสู่ 

ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กลุ่มประเทศเหล่านี้เผชิญหน้าและ 

น�ามาซึ่งความล้มเหลวในการพัฒนาการในอดีต ชี้ปัญหาอันเป็นอุปสรรคในโครงสร้างทาง

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางให้สัมมนาและทราบถึงแนวโน้ม

ในอนาคตด้วย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 330

 Seminar on the key challenges to the process of political, economic 

and social development of Southeast Asian countries which involves introducing 

methods of examining and approaching the problem of analysing various 



  96  คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)

changes these countries are faced and which have brought about failure in 

development in the past. This seminar also discerns the setbacks that are 

inherent to the current social, economic and political structure as a way of 

anticipating future trends.

ร. 424 สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  3 (3-0-6)

PO 424  Seminar on Problems in Politics And Government of Thailand

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 321

 การศึกษาประเด็นปัญหาทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย โดยอาศัยค�าอธิบายทางทฤษฎี

และทางปฏิบัติและแนวศึกษาวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของกระแสความคิดทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัยและเพื่อสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ทางรัฐศาสตร์โดยบูรณาการจากสหสาขาวิชา

 Prerequisites: Have earned credits of PO 321

 An examination of contemporary problems in a study of political 

science. This course will apply theoretical and practical explanations from 

political science studies and other relevant studies to explain and find  

solutions to contemporary political problems and to acquire new knowledge 

of political science by the methodology of integration of knowledge and ideas 

from multidisciplinary studies.

ร. 425  สัมมนาปัญหาในทางรัฐศาสตร์  3 (3-0-6)

PO 425  Seminar on Problems of Political and Government of Thailand

 สัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวกับ “การเมืองการปกครอง” ตามที่ผู้สอนเห็นสมควร เช่น 

รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง การเมืองนอกระบบ การเมืองแบบที่ไม่มีรัฐเป็นศูนย์กลาง 

หรือ การเมืองกับระบบนิเวศน์ เป็นต้น

 Seminar on an issue of interest of each instructor under the rubric 

of “politics and government.” This seminar could be on constitution, political 

institution, politics outside the political system, non-statist politics or politics 

and ecosystem etc.
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ร. 426  สัมมนาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3 (3-0-6)

PO 426  Concepts and Theories on Comparative Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 320

 แนวความคดิและทฤษฎทีางรฐัศาสตร์กระแสหลกัในปัจจบุนัทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

เปรียบเทียบระบบการเมือง กระบวนการทางการเมือง พลวัตทางการเมือง และการ

เปลีย่นแปลงทางการเมอืง เช่น แนววเิคราะห์แบบระบบ แนววเิคราะห์โครงสร้างหน้าที ่ความ

ทันสมัยและพัฒนาการทางการเมือง กระบวนการสังคมประกิตทางการเมืองและวัฒนธรรม

ทางการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้จะเป็นการศึกษากรอบการวิเคราะห์อื่นๆ ตามที่ผู้สอนเห็น

สมควร เช่น เรื่องชนชั้นน�า อ�านาจ กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนบทวิจารณ์ของกลุ่ม 

นกัวชิาการทีม่คีวามคดิตรงข้ามกบัพวกกระแสหลกัด้วย รวมทัง้พจิารณาแนววเิคราะห์ใหม่ๆ 

เรื่องการพึ่งพิงเศรษฐศาสตร์ การเมือง รัฐ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้แนววิเคราะห์ 

เหล่านี้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆ ตลอดจนพิจารณาข้อจ�ากัด

และข้อวิจารณ์ต่อแนววิเคราะห์นั้นๆ ด้วย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 320

 Concepts and theories of current mainstream political science 

used in comparing political systems, political movements, political dynamics 

and political change, for example systemic analysis, analysis of structure and  

responsibilities, topicality and political development, political socializationand 

political culture. The course also looks at other analytical frameworks as seen 

fit by the instructor, such as the elite, power, the decision making process 

and critiques by academics whose views contradict the mainstream, as well 

as considers new analytical methods dependent on economics, politics and 

the state. The course aims to apply these analytical methods to political 

phenomena in different countries as well as consider the limitations and 

criticisms of those methods.
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ร.427  การเมืองเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  3 (3-0-6)

PO 427  Ethnicity Politics and Culture

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 พลวตัความขดัแย้งระหว่างรฐัและกลุม่ชาตพินัธุใ์นภมูภิาคต่างๆ โดยจะศกึษาถงึ

ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ เพื่อน�าไปวิเคราะห์กรณีศึกษาของความขัดแย้งทางกลุ่มชาติพันธุ์

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Dynamics of conflict between states and ethnic groups in Southeast 

Asia; study of different theories and concepts to analyse case studies of ethnic 

conflicts.

ร. 428  สัมมนาทหารและการเมือง  3 (3-0-6)

PO 428  Seminar on Military and Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 บทบาทของสถาบนัทหารในการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศ 

หรือกลุ่มประเทศใด ประเทศในเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา ตามแต่ผู้สอนจะเสนอ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Role of the military in social, economic and political development 

in one or a group of Asian, African and Latin American countries, as seen fit 

by the instructor.

ร. 429  สัมมนาเรื่องผู้น�าทางการเมือง  3 (3-0-6)

PO 429  Seminar on Political Leadership

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 ทฤษฎีว่าด้วยผู้น�าโดยทั่วไป ตลอดจนลักษณะของผู้น�าและการน�าในบริบทของ

สังคมไทย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Theories of general leadership and leadership characteristics and 

leadership in the Thai social context.
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ร. 434 สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย  3 (3-0-6)

PO 434  Seminar on Political Theory and Contemporary Problems 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210  

 สมัมนานีเ้กีย่วกบัทฤษฎกีารเมอืงส�าหรบัสงัคมการเมอืงร่วมสมยั โดยเน้นเรือ่งการ

ลดช่องว่างระหว่าง ทฤษฎี (theory) กับการ ปฏิบัติ (practice) สัมมนานี้ต้องการพิจารณา 

วเิคราะห์เพือ่ปรบัทฤษฎ ีรวมถงึอธบิายและหาทางแก้ไขความบกพร่องทางการเมอืงทีเ่ป็นอยู่

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะปัญหาคอร์รัปชัน การโฆษณาชวนเชื่อ และการเมืองแบบรุนแรง

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 The seminar is on political theory for contemporary society and 

politics. By grounding political theory in real world social and political  

problems, it hopes to reduce the gap between theory and practice. While 

due consideration will be given to the adjustment and modification of theory, 

equally important is devising explanations and solutions for currently existing 

faults and problems in political practice, such as the problem of corruption, 

faulty propaganda and violent politics.

ร. 437 สัมมนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิเคราะห์ทางปรัชญาและการเมือง   3 (3-0-6)

PO 437  Seminar on Philosophical Approach and Analysis of Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 วิชานี้มิได้เป็นการเน้นประวัติความคิดหรือปรัชญาการเมือง หากเป็นการศึกษา

ถึงวิธีการคิดในทางปรัชญาการเมืองแบบต่างๆ ว่ามีวิธีการตีความปรัชญาการเมืองอย่างไร 

โดยเน้นการเข้าใจญาณวิทยา (Epistemology) ของวิธีการตีความนั้นๆ

 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.
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ร. 438  หลักและระเบียบทางราชการไทย   3 (3-0-6)

PO 438  Principles and Regulations of the Thai Civil Service

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ร. 211

 หลักการ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่มีความส�าคัญต่อข้าราชการ

ไทยโดยตรง อาทิ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน ความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีพิจารณาความอาญา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กฎหมายพยานหลักฐาน ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ท�าความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของวิชาชีพ 

และลักษณะการท�างานของระบบราชการไทย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 All principles and regulations that are essential to Thai civil servants, 

such as the National Government Organisation Act, the Civil Service Act, the 

liability for wrongful act committed by officials, the criminal procedure, the 

National Economic and Social Development Plan, the law of evidence, etc. 

The purpose is to provide students with a knowledge of the basic nature of 

the profession as well as the function of the Thai civil service system.

ร. 439 เทคโนโลยีกับการเมือง   3 (3-0-6)

PO 439  Technology and Politics

 ถ้าในคริสต์ศตวรรษที่ 20 การปฏิวัติยิ่งใหญ่ของโลกคือ การปฏิวัติรัสเซีย  

(ค.ศ. 1917) และการปฏิวัติจีน (ค.ศ.1949) กล่าวได้ว่าการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่แห่งคริสต์

ศตวรรษที ่21 นีค้อื การปฏวิตัเิทคโนโลย ีจนกระทัง่ในปัจจบุนัมแีขนงวชิาใหม่ทีเ่รยีกว่า STS  

(Science and Technology Studies ที่ John F. Kennedy School of Government  

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) วิชานี้มุ ่งพิจารณาความสัมพันธ์สองทางระหว่างการเมืองกับ

เทคโนโลยี ทั้งกระบวนการที่การเมืองส่งผลให้เทคโนโลยีปรากฏและแพร่หลายไปทั่ว และ 

ทัง้ผลกระทบของเทคโนโลยทีีม่ต่ีอการเมอืง/การบรหิารจดัการ (politics and governance) 

ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ เช่น กล้อง cctv ที่ติดตั้งอยู่ทั่วไป ซึ่งทางหนึ่งก็ช่วยให้รัฐท�า

หน้าที่ประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคมได้มาก แต่อีกทางหนึ่งก็เพิ่มอ�านาจของรัฐผ่าน

การเฝ้าดูพลเมือง ซึ่งส่งผลลิดรอนเสรีภาพส่วนบุคคลไปในเวลาเดียวกัน ค�าถามส�าคัญใน
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วิชาคือ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางอ�านาจระหว่างรัฐกับสังคม ระหว่างรัฐและ

พลเมือง ตลอดจนระหว่างพลเมืองด้วยกันในรัฐอย่างไร? นักศึกษาจะได้พิจารณาปัญหาใน 

คริสต์ศตวรรษที่ 21 เช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก อิทธิพลเศรษฐกิจ

การเมอืงดจิทิลั การต่อสูเ้สรมิสร้างประชาธปิไตย (democratization) ในยคุสมยัทีเ่ทคโนโลยี

สื่อสารขยายตัวไปทั่วโลก โดยมุ่งแสวงหาหนทางเข้าใจกระบวนการที่เทคโนโลยีอาจจะช่วย

ให้คนในสังคมการเมืองกลายเป็นพลเมืองที่รอบรู้ข้อมูลสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ขณะที่

หาหนทางให้รัฐใช้อ�านาจใหม่ๆ ได้อย่างมีความพร้อมรับผิด

 It is believed that the greatest revolutions of the twentieth century 

were the Russian Revolution (1917) and the Chinese Revolution (1949). But 

in the twenty-first century, it is arguably the technological revolution. A new 

field of study-STS (Science and Technology Studies) has recently emerged 

(e.g. STS at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University). 

This course aims to explore two-way relationship between technology and 

politics underscoring both the ways in which politics foster a rise in technology 

and how technology impacts, negatively and positively, upon politics and  

governance. For example how the surveillance system (cctv) works to strengthen 

the state’s capability to secure people’s safety, while at the same time  

curtails their liberty and constrains their privacy will be examined. The course’s 

main question is: how the twenty-first century technology has altered power 

relations between state and society, between state and peoples and among 

peoples themselves. Students will be encouraged to explore contemporary 

problems such as climate change, digital political economy, cyber democ-

ratization in a world marked with immensely sophisticated communication 

technology. The course also seeks to find ways to understand how technology 

could help strengthen civil society through cultivating informed citizenship 

while engendering accountable state power.
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ร. 519 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�าเกี่ยวกับกระบวนทัศน์  3 (2-2-5)

 ทางรัฐศาสตร์   

PO 519  Directed Individual Research in Political Science Approaches

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 210

 การวิจัยอิสระเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนได้เลือกภายใต้การควบคุม

แนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเรื่องที่ศึกษาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎี แนวคิด 

กระบวนทัศน์ หรือวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ และได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 Prerequisites: Have earned credits of PO 210

 Independent study conducted by individual students under the guid-

ance of a supervisor. The topic chosen must be related to theories, concepts, 

approaches or research methods in political science and agreed upon by the 

supervisor.

ร. 537 การศึกษาวิจัยภาคสนามทางรัฐศาสตร์  3 (2-2-5)

PO 537  Field Research in Political Science

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 วจิยัภาคสนามตามเนือ้หาสาระในแต่ละวชิาภายใต้การควบคมุดแูลของอาจารย์

ผู้สอน

 Prerequisites: Students must be in their 3rd year of study upwards 

 Field research in accordance with course content, under supervision 

of the instructor.

ร. 539 การวิจัยของแต่ละบุคคลภายใต้การแนะน�าเกี่ยวกับประเด็น  3 (2-2-5)

 ทางรัฐศาสตร์  

PO 539  Directed Individual Research in Politics and Government

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 211

 การวิจัยอิสระเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนได้เลือกภายใต้การควบคุม

แนะน�าของอาจารย์ทีป่รกึษา โดยเรือ่งทีศ่กึษาจะต้องมคีวามเกีย่วข้องกบัประเดน็ หรอืปัญหา

ทางด้านรัฐศาสตร์ และได้รับความยินยอมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 211

 Independent study conducted by individual students under the guid-

ance of a supervisor. The topic chosen must be related to issues or problems 

in political science and agreed upon by the supervisor.

 2.2) สาขาบริหารรัฐกิจ

ร. 242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ   3 (3-0-6)

PO 242 Organization Theories and Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 ความหมาย แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัองค์การและการจดัการ ศกึษาวเิคราะห์

ปัจจยัก�าหนดการออกแบบโครงการสร้างองค์การ เช่น กลยทุธ์ ขนาด สิง่แวดล้อม เทคโนโลยี  

และวฒันธรรมองค์การ เป็นต้น รปูแบบการจดัโครงสร้างองค์การต่างๆ และการปรบักระบวนงาน 

ภายในให้สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Meaning, concept and theory of organisation and management; study 

and analysis of the factors determining design of organizational structures, such 

as strategy, size, environment, technology and organizational culture; various 

models of organizational structures and restructuring to adapt to currently 

changing conditions.

ร. 250 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทสาธารณะ  3 (3-0-6)

PO 250  Strategic Planning and Management in Public Context

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อน�าไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ การระบุพันธะกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ

ภาวะคกุคาม การก�าหนดกลยทุธ์ทีเ่หมาะสม การน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั ิและการประเมนิกลยทุธ์

โดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่ภาครัฐ 

ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมาเป็นบทเรียนในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
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 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Concepts and foundations of strategic management to be effectively 

and innovatively applied to the development of organizations in public atmo-

sphere namely public agencies, state enterprises, independent organizations, 

public organizations in several forms. The study includes vision and mission 

revision, SWOT Analysis and TOWS Matrix, strategic translation and implemen-

tation, and evaluation. Cases of state and non-state strategic management are 

examined and analyzed to the more appropriate and better new design.

ร. 251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ   3 (3-0-6)

PO 251  Public Human Resource Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 241

 ปรัชญา แนวคิด หลักการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 

กระบวนการและเทคนคิของการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ภาครฐั การก�าหนดงานและต�าแหน่ง 

รวมทั้งศึกษาปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดยค�านึงถึงผลกระทบ ปัจจัย

แวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Philosophy, concept, principles and policies of public sector human 

resource management; processes and techniques of public sector resource 

management; determination of work positions and study of problems in 

public sector resource management, with consideration of the effects of  

environmental factors that impact on it.

ร. 342  เครื่องมือการบริหารและการจัดการ   3 (3-0-6)

PO 342  Administrative Tools and Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 241

 ศกึษาแนวคดิและเทคนคิการบรหิารและการจดัการทีเ่น้นการส่งเสรมิการบรหิาร

งานและการบริการในภาครัฐให้ได้คุณภาพ แนวคิดการบริหารงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ใน

โลกยุคดิจิทัล รวมตลอดถึงการปรับใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารงานภาคสาธารณะ 
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ท�าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหาร

จัดการระบบข้อมูลสาธารณะ ศึกษาบทบาท และอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี

ผลต่อการบรหิารงานภาครฐั โดยการเรยีนรูก้รณศีกึษาจากองค์การทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 To study administrative and management concepts and methods, 

focusing on building quality service and management in public sector,  

E-Government concepts in the digital age, as well as the application of modern 

administrative tools to public administration. To understand the interactions 

and relationships between technology, innovation, and public management 

information systems. Study the role and influence of technology and innovation 

in public administration by learning from both public and private organizations 

case studies in Thailand and abroad.

ร. 343  พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ  3 (3-0-6) 

PO 343  Organization Culture and Behavior

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่

ก�าหนดพฤตกิรรม และความสมัพนัธ์ของมนษุย์ทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล กลุม่ องค์การ ศกึษา

เรื่องการจูงใจ ภาวะผู้น�า ความร่วมมือและความขัดแย้งในองค์การ อ�านาจอิทธิพล และการ

ตดิต่อสือ่สารในองค์การ ความส�าคญัของวฒันธรรมองค์การ และผลทีม่พีฤตกิรรมของมนษุย์ 

การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Concepts and theories of human behaviour in organisations; factors 

determining human behaviour and interpersonal relationships on individual, 

group and organizational levels; motivation, leadership, cooperation and  

conflict within organisations; power and influence and contact and  

communication within organisations; importance of organizational culture and 

effects of human behaviour; organizational development and managing change.
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ร. 345  องค์การและการจัดการสาธารณะไทย  3 (3-0-6)

PO 345  Thai Public Organization and Management

 บทบาท โครงสร้าง และกระบวนการจัดการขององค์การที่มีบทบาทด้านการจัด

บริการสาธารณะในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มองค์กรในภาครัฐ (governmental 

bodies) และกลุ่มองค์กรที่มิใช่รัฐ (non-governmental bodies) ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับ

รูปแบบ เครื่องมือ และแนวทางในการจัดบริการสาธารณะในประเทศไทย

 Role, structure and management process of organisations which have 

a role in public management in Thailand. The course covers governmental 

and non-governmental bodies, as well as the form, tools and approaches to 

public management in Thailand.

ร. 346  การบริหารโครงการ  3 (3-0-6)

PO 346  Project Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 250

 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ และการบริหารโครงการ วงจรการบริหารโครงการ

ตั้งแต่การจัดท�าและวิเคราะห์โครงการ การจัดองค์การของโครงการ การก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด�าเนินการตามโครงการ การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม

และติดตามประเมินผลโครงการ ปัญหาในการบริหารโครงการ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 250

 Concepts of projects and project management; the project  

management cycle i.e. project setup and analysis, project organisation,  

determination of powers and responsibilities of project staff, planning,  

operations, control, follow-up and evaluation of projects, as well as project 

management problems.
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ร. 347  การประเมินผลโครงการ   3 (3-0-6)

PO 347  Project Evaluation

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 250

  แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ และการป้อนกลับของข้อมูล  

หลกัการ วธิกีาร และกระบวนการประเมนิผล ตวัแบบการประเมนิผลโครงการ การใช้เครือ่งมอืวดั 

และเทคนิคการวัดผลโครงการ การด�าเนินการประเมินผล โครงการ และการประเมินผล 

กับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 250

 Approaches to project evaluation and information feedback;  

evaluation principles, methods and processes; project evaluation formats; 

use of tools and methods to measure project results; carrying out project  

evaluation; result evaluation and different environmental aspects.

ร. 348  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6)

PO 348  Introduction to Environmental Policy and Planning

 การวางแผนและการตัดสินใจทางนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ในระดับประเทศ จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ในการ

สร้างความร่วมมือในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม จุดแข็งและจุดอ่อนของเทคนิคต่างๆ อัน

ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ตน้ทนุและผลประโยชน์ การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ตวัแบบและ

แบบจ�าลองต่างๆ การวเิคราะห์ความยัง่ยนื และการประเมนิความเสีย่ง รวมทัง้เทคนคิความ

ร่วมมอืในการตดัสนิใจและการแก้ไขความขดัแย้งทีม่กีารใช้ในทางปฏบิตัสิ�าหรบัการวางแผน

ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

 This course focuses on national environmental and energy  

policy-making; environmental ethics; the techniques of environmental analysis; 

and strategies for collaborative environmental decision-making. The primary 

objective of the course is to help students formulate a personal theory of 

environmental planning practice. The course is taught comparatively, with 

constant references to examples from around the world. The national envi-
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ronmental and energy policy-making, environmental ethics, the techniques of 

environmental analysis and strategies for collaborative environmental decision 

making. Strengths and weaknesses of key techniques of environmental analysis 

like cost-benefit analysis, environmental impact assessment, modelling and 

simulation, sustainability analysis and risk assessment. Collaborative decision-

making and dispute resolution techniques as they are used in the practice of 

environmental and energy facility planning.

ร. 349  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบริหาร  3 (3-0-6)

 จัดการเครือข่าย  

PO 349  Intergovernmental Relations and Network Governance

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 แนวคิดพื้นฐานและการถ่ายทอดสู่กลไกการปฏิบัติของรูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานของรัฐรูปแบบต่างๆ ที่การบริหารจัดการภาครัฐใช้ โดยเฉพาะในกระบวน

นโยบายและการบริการสาธารณะในบริบทปัจจุบัน การศึกษาการใช้รูปแบบความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านกรณีศึกษาในประเทศทุกๆ ระดับ และต่างประเทศในระบบ

โลกจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ท�าความเข้าใจในความเชื่อมโยงที่ส�าคัญของหน่วยงานต่างๆ  

ข้ามสายงานในการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อตอบสนองประเด็นสาธารณะที่เปลี่ยนไปใน

ปัจจุบัน พร้อมๆ กับด�าเนินภารกิจหลักตามหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานเหล่านั้น ใน

การศกึษานกัศกึษาต้องศกึษาท�าความเข้าใจเงือ่นไขทางประวติศิาสตร์ การเมอืงการปกครอง 

ลักษณะประเด็นสาธารณะ สัมพันธภาพที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของหน่วยงาน 

และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เพื่อสังเคราะห์รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

ในแต่ละบริบท

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Conceptual frameworks and empirical translation into practices 

on intergovernmental relat ions are the main structure public  

administrative system operates in response to emerging public issues and 

the focus through which public policy and services are made and delivered.  
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Contemporary public administrators build critical linkages across organizational  

boundaries while simultaneously managing the internal functions of their 

agencies. Therefore, understanding of the historical, societal and political 

foundations of intergovernmental relations is foundation to the design of  

effective network governance. The study includes intergovernmental relations 

in policy process, fiscal relations between government bodies, limitations 

and challenges in intergovernmental relations, comparative framework and  

practices and future positions of intergovernmental relations.

ร. 350  การบริหารรัฐกิจไทย  3 (3-0-6)

PO 350  Introduction to Thai Public Administration

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ร. 241

  การศึกษาในรายวิชานี้จะมุ่งท�าความเข้าใจถึงระบบบริหารงานภาครัฐของไทย

เป็นการเบื้องต้น ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ หนึ่ง การท�าความเข้าใจถึง

พฒันาการในระบบการเมอืง-การบรหิารไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่พฒันาการของระบบบรหิาร

งานภาครัฐไทยสมัยใหม่กับการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่ สอง จะศึกษาถึงโครงสร้าง รูปแบบ 

และคุณลักษณะของระบบบริหารงานภาครัฐไทยในปัจจุบัน โดยจะครอบคลุมกลไกของรัฐ 

ทีส่�าคญัทัง้การบรหิารราชการส่วนกลาง การบรหิารราชการส่วนภมูภิาค การบรหิารราชการ

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นๆ และสาม จะศึกษาถึงประเด็น

ปัญหา ปัจจัยท้าทาย และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญของการบริหารรัฐกิจไทย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 It is an introductory course and aims to provide a basic understanding 

of the key characteristics of public administration in Thailand. The core 

contents of the course can be divided into three parts. Firstly, it will focus 

on the historical development of the politico-administrative institutions in 

Thailand. Especially, it will discuss on how the process of state-building in 

the 19th century affect the structure and practices of contemporary Thai 

public administration. Secondly, it will introduce the general structure and 
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key mechanisms of the current administrative system to the students. It will 

cover a basic structure and work process of each types of the Thai adminis-

trative mechanisms at all levels including central administration, provincial 

administration, local administration, state enterprise and public organization. 

The last part will discuss on problematic features and future threats of the 

Thai public administration as well as on how the system responds to key 

contextual changes in the 21st century.

ร. 353 การบริหารแรงงาน  3 (3-0-6)

PO 353  Labour Administration

 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับก�าลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปัญหาของแรงงาน หลักการและแนวทางก�าหนดนโยบายด้าน

แรงงาน บทบาทของรัฐบาลในด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่ของการก�าหนดค่าจ้างขั้นต�่า 

การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การจัดหางานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้

หลักประกันสังคม และบทบาทของศาลแรงงานในการบริหารแรงงาน ตลอดจนการศึกษา

โดยเน้นถึงปัญหาการบริหารแรงงานในประเทศไทยด้วย

 Relationship between population and the workforce; role of labour 

in economic development; condition and problems of labour; principles 

and approaches to determining labour policy; role of government in labour  

administration both in deciding minimum wages, labour control, labour  

relations, employment and labour skill development; social security provision 

and the role of the labour court in labour administration, as well as studying 

labour administration problems in Thailand.

ร. 355  การบริหารจัดการสวัสดิการสังคม  3 (3-0-6)

PO 355  Social Welfare Policy Management

 หลกัการ แนวคดิและแนวทางในการบรหิารจดัการสวสัดกิารสงัคม กระบวนการ

นโยบายและเครื่องมือทางนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม บทบาทและความสัมพันธ์ของ



    คู่มือการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (มคอ.2)  111 

ตัวแปรทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการผลักดันและน�านโยบายทางด้าน

สวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ ศึกษาพัฒนาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การไม่แสวงหาผลก�าไร และองค์การระหว่างประเทศทีเ่ชือ่มโยง 

กับการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมรวมถึงการศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ที่

ประสบความส�าเร็จและล้มเหลวในการบริหารจัดการสวัสดิการสังคม

 Principles, concepts, and approaches to social welfare management; 

Policy Process and Policy Tool on Social Welfare; The role and relationship 

of political, economic and social variables that influence and drive social 

welfare policies into action. The focus is on the development and networking 

of government, private, public, non-profit organisation, and international 

organisations linked to social welfare management including the study of 

the experiences of countries that succeed and fail to manage social welfare.

ร. 356 เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการระบบ  3 (3-0-6)

 ข้อมูลสาธารณะ     

PO 356  Technology, Innovation and Public Management Information System

 การท�าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสาธารณะ บทบาท และอิทธิพลของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่มีผลต่อการบริหารรัฐกิจ แนวคิดและเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูล เพื่อน�าไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ และองค์การ

สาธารณะต่างๆ โดยอาศัยกรณีศึกษาจากองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและ 

ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

 To understand the interactions and relationships between  

technology, innovation and public management information systems. The 

role, definition and influence of technology and innovation, on public  

administration. Concepts and tools for managing information systems to adapt 

to government agencies, state enterprises, independent organizations and 

public organizations, covering theoretical and practical issues related to public 
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information management. This course relies on case studies from both public 

and private organizations, both locally and internationally, for concrete learning.

ร. 357 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3 (3-0-6)

PO 357  Human Resource Development

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 251

 ปรัชญา หลักการ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ในองค์การ พัฒนาการของขอบข่ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการฝึกอบรมและ

พัฒนา การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ไปสู่ขอบข่ายแห่งการเรียนรู้ต่างๆ แนวโน้มและทิศทาง

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งกลยุทธ์ วิธีการในทางปฏิบัติ และปัญหา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การชั้นน�าทั้งของไทยและต่างประเทศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 251

 Philosophy, principles, processes, methods and ways to develop 

human resources in organisations; development of the scope of human  

resources from training and development and improvement in operations to 

scope of training; trends and future direction of organizational human resource 

development; strategy, practical methods and human resource development 

problems in leading organisations in Thailand and in other countries.

ร. 358  การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก   3 (3-0-6)

PO 358  Development Administration in Global Context

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 241

 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎขีองการพฒันาและการบรหิารการพฒันา สภาพแวดล้อม

ทีม่ผีลต่อการบรหิารการพฒันา และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ บทบาทตวัแสดง (Actors) ทัง้ภาครฐั 

เอกชน และประชาสงัคมในการบรหิารการพฒันา กลไกและกระบวนการบรหิารพฒันา รวมทัง้ 

ปัญหาในการบริหารการพัฒนาต่างๆ โดยเน้นศึกษาการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น
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 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 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

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 การบริหารรัฐกิจของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา 

องักฤษ ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ เป็นต้น และประเทศทีก่�าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศใน

ภมูภิาคเอเชยี เช่น เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และเอเชยีใต้ โดยศกึษาโครงสร้างการบรหิารงาน 

กระบวนการบรหิารงาน รปูแบบและลกัษณะขององค์กรในภาครฐั วฒันธรรมและพฤตกิรรม

การท�างาน นวตักรรมการบรหิารงานใหม่ๆ ปัจจยัของความส�าเรจ็ และความล้มเหลวของการ

พัฒนา การบริหารงานภาครัฐในแต่ละประเทศ ตลอดจนวิธีการในการจัดการปัญหาในการ

บริหารงานของภาครัฐ เช่น ปัญหาการคอร์รัปชัน

 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 adminis-

trative 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.
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ร. 360  การบริหารการคลังและงบประมาณ   3 (3-0-6)

PO 360  Public Budgeting and Fiscal Administration

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 เศรษฐกจิกบัการคลงั เป้าหมายและหน้าทีด้่านเศรษฐกจิของรฐั กจิกรรมทางการ

คลัง ระบบการคลัง การจัดการด้านรายรับ การจัดการด้านภาษีอากรและหนี้สาธารณะของ

ประเทศ การจัดการด้านรายจ่าย ความส�าคัญและบทบาทของงบประมาณ กระบวนการ

งบประมาณ ระบบงบประมาณ ปัญหาทางการคลังและงบประมาณ และผลกระทบของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารการคลังและงบประมาณของประเทศ

 Prerequistes: Have earned credits of PO 241

 Economy and fiscal administration; economic goals and duties of 

the state; fiscal activity; the fiscal system; income management; management 

of taxation and national debt; management of expenditure; importance 

and role of the budget; budget systems; fiscal administration and budgeting  

problems and effects of surrounding conditions on national budgeting and 

public administration.

ร. 361 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง   3 (3-0-6)

PO 361  Public Policy and Governance

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 211 และ ร. 241

 ความหมาย คุณลักษณะ และธรรมชาติของนโยบายสาธารณะ แนวทางในการ

ศึกษานโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์นโยบายเบื้องต้น เทคนิคการจัดโครงสร้าง

ปัญหาและค้นหาทางเลือก การศึกษากระบวนการนโยบาย ตัวแบบที่อธิบายถึงผู้เล่นและ

การต่อสู้ในยุคที่รัฐเป็นผู้เล่นหลัก บทบาทของรัฐและตัวแสดงนอกรัฐภายใต้บริบทการ

จดัการปกครอง โดยใช้กรณศีกึษานโยบายในบรบิททีห่ลากหลาย รวมทัง้การเรยีนรูน้โยบายที่ 

น่าสนใจผ่านแง่มุมของการประเมินผล

 Prerequisites: Have earned credits of PO 211 and PO 241

 Meaning, attributes, and nature of public policy, Approaches of  

studying public policy. Policy analysis through problem structuring and  
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alternative searching. Policy process and models explaining actors and their 

contestations within the era of state-led policy. Roles of state actor and  

non-state actors within the context of governance. Cases of public policies 

in several context and an evaluation on interesting policies are included in 

this course.

ร. 363 การบริหารการคลังท้องถิ่น  3 (3-0-6)

PO 363  Local Financial Administration

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 360

 แนวความคดิและหลกัการในการกระจายอ�านาจทางการคลงัให้แก่ท้องถิน่ วงจร

งบประมาณ การบรหิารการคลงัของท้องถิน่ทัง้ในด้านการจดัการรายรบัและรายจ่าย รวมทัง้ 

หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบัญชีเบื้องต้น การพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพ

ทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างการคลงัท้องถิน่

และการคลังระดับชาติ โดยเน้นศึกษากรณีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 360

 Concepts and principles of fiscal decentralization; budget cycle; 

local fiscal administration including techniques in managing local revenues 

and expenditures; local debt administration; basic accounting; local economic 

development; local fiscal improvement, as well as intergovernmental fiscal 

relations, with an emphasis on case studies from Thailand and abroad.

ร. 364  การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมองค์การ   3 (3-0-6)

PO 364  Diversity and Organizational Culture management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 343

 วชิานีมุ้ง่เน้นศกึษาเกีย่วกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมทีเ่ป็นผลมาจากโลกา- 

ภิวัตน์ การวิเคราะห์ความหมาย บทบาทและอิทธิพลของวัฒนธรรมในชีวิตประจ�าวันและ

ชีวิตการท�างาน พยายามท�าความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการจัดการกับความหลากหลายทาง

วฒันธรรมทีเ่พิม่มากยิง่ขึน้ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการเข้าใจการเปลีย่นแปลงทางด้านวฒันธรรม 
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การบริหารจัดการวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วิชานี้มุ่งเน้น การศึกษาและวิเคราะห์

การบริหารจัดการวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

วิชานี้วางอยู่บนพื้นฐานสหวิทยาการและใช้ตัวอย่างจากเอเชียและทั่วโลก

 Prerequisites: Have earned credits of PO 343

 The subject focuses on the multicultural education that results  

from globalization. Analysis of meaning, role and influence of culture on 

everyday life and work life. Learn to understand and learn how to handle 

more multiculturalism, which is important for understanding cultural change. 

Cultural management is another area where this course of study focuses on 

the social and economic development of the country. Cultural management 

is another issue that focuses on this subject. Study and analysis of cultural 

management affecting the social and economic development of the country. 

The course draws from many disciplines and uses examples from Asia and 

around the world.

ร. 366  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   3 (3-0-6)

PO 366  Sustainable Environmental Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 241

 หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม บทบาทของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม และองค์กรระหว่างประเทศในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศอื่นๆ ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการแบบต่างๆ ที่มีการใช้ใน

การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม เน้นการวเิคราะห์กรณศีกึษาในประเดน็ร่วมสมยัและทีท้่าทาย

การบริหารจัดการระดับระหว่างประเทศ อาทิ การปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเมืองขนาดใหญ่

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 Principles, concepts and approaches to environmental management; 

relationship between political, economic and social factors that determine  
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environmental management and its application; role of and cooperation 

between the state, the private sector, people’s movements, NGOs and 

international organizations relating to environmental management, both  

nationally and globally, as well as experiences of environmental management 

in Thailand and in other countries. A feature of the course’s examination of 

contemporary approaches will be in-depth critical analyses of prominent cases 

of environmental management, and the emerging international environmental 

challenges for climate change adaptation, agro-ecosystems, biodiversity  

conservation and megacities.

ร. 367 เทคนิคการวิเคราะห์และการออกแบบนโยบาย  3 (3-0-6)

PO 367 Techniques for Policy Analysis and Policy Design

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 361

 หลักการพื้นฐานและเทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายบนพื้นฐานและหลักการ 

ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ความเป็นไปได้การเมืองและการบริหาร หลักการในการ

ประเมินผลกระทบต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม (SIA)  

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) และผลกระทบในการออก

กฎหมาย (RIA) รวมทั้งหลักในการออกแบบนโยบาย การประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือ 

นโยบายหรือการผสมผสานนโยบาย การน�าองค์ความรู้ในสาขาอื่นๆ อาทิ หลักพฤติกรรม

ศาสตร์ และการผสมผสานหลักจิตวิทยาและเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการออกแบบนโยบาย

สาธารณะ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 361

 Foundation and techniques for policy analysis. Analytical  

techniques based on economic and financial principle. Political and  

administrative feasibility are provided in this course. Economic Impact  

Assessment, Social Impact Assessment (SIA), Environment Impact Assessment 

(EIA), Health Impact Assessment (HIA), and Regulatory Impact Assessment (RIA) are  

included as Impact evaluation. Principle of policy design and evaluation of potential  
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effectiveness of different instruments or policy mixes. Crossed disciplines such 

as behavioral science, combination of economics and psychology are applied 

as techniques for policy design.

ร. 368  นโยบายและการจัดการเมือง   3 (3-0-6)

PO 368  Urban Policy and Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 241

 ความหมาย และวัฏจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการ

เมืองเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์สภาพปัญหาที่มาพร้อมกับการเติบโตของเมือง เข้าใจถึง

ทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายและการจัดการ 

และแนวทางในการบริหารจัดการเมืองในมิติต่างๆ เช่น ผังเมือง สิ่งแวดล้อม และการบริการ

ทางสังคม รวมทั้งกระบวนการและเทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง โดยศึกษา

ประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 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  การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3 (3-0-6)

PO 369  Local Government Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 241

 บทบาทและการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กร

ที่มีความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น ท�าความเข้าใจกับลักษณะส�าคัญ
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และความแตกต่างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐประเภทอื่นๆ 

กระบวนการนโยบายสาธารณะท้องถิน่ กระบวนการบรหิาร การบรหิารงานทรพัยากรบคุคล 

การคลังสาธารณะและงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท�างานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส�าคัญกับกรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

 Prerequisites: Have earned credits of PO 241

 This course studies the role and operations of local government  

as an organisation with responsibilities for local public administration,  

understanding important characteristics and differences between local  

government and other state bodies, local public policy processes,  

administration processes, human resource management, public fiscal  

administration and budgeting, the relationship between central, regional 

and local government as well as public involvement in the workings of local  

government, with case studies from Thailand and abroad.

ร. 443 สัมมนาการบริหารรัฐกิจ  3 (3-0-6)

PO 443  Seminar in Public Administration

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 241

 การสมัมนาแลกเปลีย่นความรูใ้นประเดน็ร่วมสมยัต่างๆ ทางด้านการบรหิารรฐักจิ 

ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการ

บริหารรัฐกิจที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักศึกษา

 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.
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ร. 444  การบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 444  Public Administration and International Development

 บทบาท แนวคิดและความสัมพันธ์ของการบริหารรัฐกิจกับการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ การศึกษาพัฒนาการและอิทธิพลของการพัฒนาระหว่างประเทศที่ส่งผลทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมต่อการบริหารรัฐกิจภายในประเทศ ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และ

ท้องถิน่ การน�านโยบายด้านการพฒันาระหว่างประเทศสูก่ารปฏบิตัใินระดบัประเทศ มุง่เน้น

เสรมิสร้างทกัษะการเป็นนกับรหิารรฐักจิในระดบัระหว่างประเทศทีม่องปัญหาแบบองค์รวม

ตัง้แต่ระดบัระหว่างประเทศ ระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ ตลอดจนการจดัการปัญหาใน

ลักษณะการประยุกต์องค์ความรู้สหวิทยาการ

 The role, concept and the relationship between Public Administration 

and International Development. A study of the development and influence 

of international development approach that directly and indirectly impacts 

on central, regional and local government administration. The course focuses 

on analysing the application of international development policy to practice 

at the national level. The focus is also on enhancing the skills of a public 

administration practitioner who studies holistic problems from a national 

level to International level, as well as problem management with applied 

interdisciplinary knowledge.

ร. 445  การบริหารจัดการองค์การไม่แสวงหาก�าไรและธุรกิจเพื่อสังคม  3 (3-0-6)

PO 445  Non Profit Management and Social Entrepreneurship

 หลักการ แนวคิดและความหมายขององค์การไม่แสวงหาก�าไรและธุรกิจเพื่อ

สังคม มุ่งเน้นบทบาทและการบริหารจัดการองค์การไม่แสวงหาก�าไรและธุรกิจเพื่อสังคมใน

การแก้ไขปัญหาระดับประเทศและต่างประเทศโดยศึกษาผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านองค์การไม่แสวงหาก�าไรและผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกทักษะและเทคนิคด้านการ

จัดการของนักศึกษาทั้งในด้านการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การรับมือกับประเด็นต่างๆ ตลอดจนท�าความเข้าใจต่ออิทธิพลขององค์การไม่แสวงหาก�าไร

และธุรกิจเพื่อสังคมต่อภาครัฐและภาคประชาชน
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 Principles, concepts and definitions of non-profit organizations and 

social enterprises. Focus on the role and management of non-profit organiza-

tions and social enterprises in addressing national and international issues by 

studying the experiences of non-profit organizations and social entrepreneurs. 

Practice skills and management techniques for students in the areas of public 

administration and the private sector to prepare them for dealing with issues. 

The course focuses on understanding the influence of non-profit organizations 

and social enterprises on public and private and people.

ร. 446  การจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่ององค์การ  3 (3-0-6)

PO 446  Organizational Risk and Continuity Management

 การเปลี่ยนแปลงของทั้งองค์การโดยธรรมชาติและความซับซ้อนของสภาพ

แวดล้อมองค์การ ส่งผลให้พืน้ฐานความรูค้วามเข้าใจและความสามารถในการวเิคราะห์ความ

เสี่ยงและสิ่งท้าทายขององค์การในการด�าเนินงานเป็นสมรรถนะหลัก ในการจะออกแบบ

ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

ขององค์การ การศึกษาด้วยกรณีศึกษาการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงและความ 

ต่อเนือ่งองค์การจะช่วยให้สามารถเข้าใจล�าดบัขัน้ กระบวนการ การพฒันาสมรรถนะ และการ 

สร้างทีมยุทธวิธี ในการจัดการความเสี่ยงและให้องค์การสามารถจัดการได้ต่อเนื่องอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีผลกระทบน้อยที่สุด

 In the dynamic changes and complex environment organizations 

operate, ability to understand, identify and analyze the challenges and risks 

faced in carrying out policy implementation and service delivery are required 

under the continuity management framework. This includes the learning and 

practicing on steps to manage the challenges, to understand the respective 

roles and responsibilities for adaptive capacity, to develop a robust continuity 

plan including the process, the mechanisms, capacity required and tactical 

team to dive in to reduce impacts. Cases from domestic and international 

organizations are examined.
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ร. 449  การบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  3 (3-0-6)

PO 449  Disaster Risk Governance

 พื้นฐานและกลไกของการบริหารการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ครอบคลุมทุก

ประเภทภัยและการบริหารจัดการในทุกระดับ ทั้งภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

กรอบการด�าเนินงานเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติเซนได กรอบการปฏิบัติภายใต้ความ 

ร่วมมือของอาเซียน และนโยบายและการบริหารจัดการของประเทศไทยและประเทศ 

อื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์นโยบาย กลไก บทบาทและ

สัมพันธภาพที่เป็นระบบขององค์กรทุกภาคส่วน และภาคประชาชน รวมทั้งวัฒนธรรมการ

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างแนวทางชุมชนฐานในการจัดการความเสี่ยงภัย 

พบิตั ิตลอดจนสามารถสงัเคราะห์จากกรณศีกึษาทัง้ในและต่างประเทศ เพือ่ออกแบบระบบ

ที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤติรูปแบบต่างๆ ต่อการด�ารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการคืน

กลับสู่สภาวะปกติและพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเดิม

 Foundations and mechanisms of disaster risk governance involving 

multi-hazards and all levels of governance, domestically and internationally. 

The study includes the translation into practices from Sustainable Develop-

ment Goals, Sendai Disaster Risk Reduction Framework, ASEAN Agreement on 

Disaster Management and Emergency Response, and Disaster Risk Policy and 

Governance of Thailand and others. Disaster risks from domestic and interna-

tional cases will be used to understand and analyze policies, mechanisms, 

roles and interactions among involving stakeholders as well as citizen, and 

safety management culture to design more resilient communities and systems 

to build all back to better cope with the next risks to come.

ร. 453  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6)

PO 453  Seminar on Strategic Human Resource Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 251

 สัมมนาบริบทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มุมมองเกี่ยวกับการ

ลงทุนทรัพยากรมนุษย์ (ทุนมนุษย์) แนวโน้มของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ
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จัดการฯ การวางแผนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ รวมทั้งพัฒนาบทบาทเชิงกลยุทธ์ใน

ภาครัฐ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในภาครัฐ การน�าการจัดการเชิงกลยุทธ์มาปฏิบัติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

 Prerequisite: Have earned credits of PO 251

 This seminar looks at the context of strategic human resource 

management, perspectives on investment in people (human capital), trends 

in human resource management, processes of strategic human resource  

management and planning in the state sector, development of the strategic 

role of the state sector, human resource planning, laws governing  

human resource management in the state sector and application of strategic  

management and related results.

ร. 455  สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ  3 (3-0-6)

PO 455  Seminar on Contemporary Issues in Public Policy

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 361

 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในแต่ละด้านของนโยบายที่เลือก เช่น นโยบายด้าน

สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเลือกประเด็นตามความสนใจของผู้ศึกษา

 Prerequisites: Have earned credits of PO 361

 This seminar discusses contemporary issues regarding selected 

policies, such as health policy and environmental policy, based on students’ 

interest.

ร. 463  สัมมนาการบริหารการคลังสาธารณะ   3 (3-0-6)

PO 463  Seminar on Public Finance

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศ. 210 และ ร. 360

 วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบ

เศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือต่างๆ ของรัฐบาล สถาบันการคลัง ตลอดจนศึกษาถึงระบบ

การคลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภาษีอากร การบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล การก่อ

หนี้สาธารณะอันส่งผลกระทบต่อสาธารณะ
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 Prerequisites: Have earned credits of EC 210 and PO 360

 This seminar analyses public financial policy, the role of government 

in the economic system, government mechanisms and tools and financial  

institutions, as well as studies the financial system which ties in with the  

taxation system, government income and expenditure management and  

incurment of public debt which impacts on the public.

ร. 467  สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ 3 (3-0-6)

PO 467  Seminar of Public Enterprises on Management

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วิชา ร. 241

 สัมมนาถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ ฐานะ การจัดองค์การ โครงสร้าง การ

บริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การรัฐวิสาหกิจด้วยกัน 

และความสัมพันธ์ของรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานของรัฐบาล การควบคุมโดยรัฐบาล ซึ่งจะได้

พิจารณาถึงความเกี่ยวพันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ

นโยบายของรฐับาลด้วย การอภปิรายเพือ่หามาตรการในการประเมนิผลงานและบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจที่มีต่อการวางแผนและการพัฒนาประเทศ

 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.
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ร. 569  สหกิจสาขาบริหารรัฐกิจ  3 (0-6-3)

PO 569  Integrated Practices in Public Administration

 วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านวิชา ร. 400

 มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในองค์การในภาค

ปฏิบัติ และสามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสภาพการท�างานที่แท้จริง โดยให้นักศึกษา

ได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น

ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาหลักที่นักศึกษาเลือกศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกทักษะและ

สร้างประสบการณ์ในการท�างานในฐานะบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อเรียนรู้และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานตรงตามความต้องการในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 Prerequisites: Students must be in their 4th year of study and pass 

PO 400

 The course aims for students to build knowledge and understanding 

of organizational management in practice and for students to apply this 

knowledge to real life work. Students will complete a work placement at a 

government office, state enterprise or any organization related to relevant 

issues as designated by the instructor to correspond to the selected module 

of academic concentration. The goal is for students to practice their skills 

and build experience in working as organization assets to be responsible and 

accountable to the performance and tasks committed for future careers of 

preferences.

 2.3) สาขาการระหว่างประเทศ

ร. 272  ประวัติศาสตร์การทูต  3 (3-0-6)

PO 272  Diplomatic History

 ประวตัคิวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศโดยหยบิยกเหตกุารณ์และการตกลงทางการ

ทูตครั้งส�าคัญที่มีผลกระทบต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่สมัย

ที่มีการประชุมระหว่างชาติที่เวียนนา เมื่อปี ค.ศ. 1815 มาจนถึงปัจจุบัน
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  History of international relations, with examples of events and 

diplomatic agreements that have impacted on the system of international 

relations, from the Treaty of Vienna in 1815 until the present.

ร. 280  การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและกรณีศึกษา  3 (3-0-6) 

PO 280  International Politics: Theories and Case Studies

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 271

 ส�ารวจแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนการตอบสนองของชุมชนระหว่างประเทศต่อ

สถานการณ์ โดยศกึษาความขดัแย้งและความร่วมมอื ทัง้ในเรือ่งความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม 

และวัฒนธรรม

 Prerequisites: Have earned credits of PO 271

 Explores theories and concepts in international relations and  

applies to the analysis of international politics. In addition, the course looks at  

reactions – mainly conflicts and cooperation in security, economic and cultural 

dimensions – of the international community to particular events.

ร. 282  การอ่านและการวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 282  Reading and Analysis in International Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 สัมมนาการอ่านและการวิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และประเด็นร่วมสมัยใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์ 

อันจะเสริมสร้างศักยภาพในการน�าเสนอ การถกเถียง และการเขียนเชิงวิพากษ์

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Seminar on reading and analysis of ideas, theories and contemporary 

issues in international relations. This course aims to develop reading, analytical, 

and critical skills as well as improve the abilities to present, argue, write and 

critique.
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ร. 293  กฎหมาย องค์การและระบอบระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 293  International Law Organizations and Regimes

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 271

 ศึกษาที่มาและพัฒนาการขององค์การและระบอบระหว่างประเทศ โดยเน้น

วเิคราะห์โครงสร้าง อ�านาจหน้าที ่บทบาท และการด�าเนนิงานขององค์การต่างๆ ในการสร้าง

และพัฒนาระบอบระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมโลก พร้อมวิเคราะห์ประเมินความส�าเร็จและล้มเหลว

 Prerequisites: Have earned credits of PO 271

 Studies the origin and development of international organizations and 

regimes. It focuses on their structure, functions and processes in creating and 

developing international regimes as well as in solving world social, economic 

and political problems, including the assessment of the accomplishments and 

failures.

ร. 370 การต่างประเทศของไทย  3 (3-0-6)

PO 370  Thai Foreign Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 280

 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในสมัยต่างๆ พิจารณาปัจจัยและ

กระบวนการในการก�าหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย การด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 

ตลอดจนผลกระทบของนโยบายต่างประเทศที่มีผลต่อการเมืองภายในของไทย

 Prerequisites: Have earned credits of PO 280

  International relations of Thailand in different eras; consideration 

of factors and processes in policymaking; policy planning; foreign policy  

implementation and effects of foreign policy on internal Thai politics.
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ร. 371  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3 (3-0-6)

PO 371  International Relations in Southeast Asia

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ความสัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ  

ตลอดจนบทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก

 Prerequisites: Have earned credits of PO 280

 Explores international relations of Southeast Asian countries and their 

relationship with major powers and countries in different regions. It includes 

roles of Southeast Asian countries in global politics.

ร. 373  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก  3 (3-0-6)

PO 373  International Relations in East Asia

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก และความ

สัมพันธ์ของประเทศเหล่านี้กับประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ตลอดจน

บทบาทของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในการเมืองโลก

 Prerequisites: Have earned credits of PO 280

 Explores international relations of East Asian countries and their 

relationship with major powers and countries in different regions. It includes 

roles of East Asian countries in global politics.

ร. 374 การเมืองและการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร  3 (0-6-3)

PO 374  British Politics and Foreign Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาการเมืองในสหราชอาณาจักรและการต่างประเทศ โดยมีประเด็นส�าคัญ 

เช่น การเป็นพนัธมติรทางการทหารกบัประเทศมหาอ�านาจอืน่ การแทรกแซงด้านมนษุยธรรม  

การโอนอ�านาจส่วนกลางให้สกอตแลนด์ (devolution) การเมืองของการให้สัญชาติและ 
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ผู้ย้ายถิ่นฐาน ความสัมพันธ์กับยุโรป และการลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพ

ยุโรป

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 A study of British politics and foreign policies. Important issues  

include, for example: military alliances with other major powers; humanitarian 

interventions; Scottish devolution; the politics of migration and citizenship; 

relationships with Europe and the Brexit referendum.

ร. 375  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในละตินอเมริกา  3 (3-0-6)

PO 375  International Relations in Latin America

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของชาตใินละตนิอเมรกิา และความสมัพนัธ์

ของประเทศเหล่านีก้บัประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภมูภิาคอืน่ๆ ตลอดจนบทบาทของ

ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาในการเมืองโลก

 Prerequisites: Have earned credits of PO 280

 Explores international relations of Latin America countries and their 

relationship with major powers and countries in different regions. It includes 

roles of Latin America countries in global politics.

ร. 376  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง  3 (3-0-6)

PO 376  International Relations in the Middle East

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของชาตใินตะวนัออกกลาง และความสมัพนัธ์

ของประเทศเหล่านีก้บัประเทศมหาอ�านาจและประเทศในภมูภิาคอืน่ๆ ตลอดจนบทบาทของ

ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางในการเมืองโลก

 Prerequisites: Have earned credits of PO 280

 Explores international relations of Middle East countries and their 

relationship with major powers and countries in different regions. It includes 

roles of Middle East countries in global politics.
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ร. 377  สิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 377  Environment and International Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 หลกัการและแนวความคดิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศด้านสิง่แวดล้อม 

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กระบวนการทางนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย บทบาท

ขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ (INGOs) ในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อม การค้ากับสิ่งแวดล้อม ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (Multilater  

Environmental Agreements- MEAs) และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ 

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกรณีศึกษาในปัจจุบัน

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Principles and concepts of international relations from the  

environmental aspect; the link between environmental problems and  

international relations; environmental policy processes in different countries, 

including Thailand; role of international organisations and international NGOs in 

environmental issues; trade and the environment; Multilateral Environmental 

Agreements (MEAs) and international cooperation on various environmental 

issues, focusing on current case studies.

ร. 378  การเมืองภายในของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 378  Domestic Politics of International Relations

 ศึกษาความเชื่อมโยงและอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างตัวแปรภายในและภายนอก 

ในการเมอืงระหว่างประเทศโดยวเิคราะห์ผ่านค�าถามส�าคญัต่างๆ เช่น การเมอืงภายในมอีทิธพิล 

อย่างไรต่อการท�าสงครามวิธีปฏิบัติทางการทูต ตลอดจนการลงนามในสนธิสัญญา ระบอบ 

ประชาธิปไตยจะน�าไปสู่สันติภาพระหว่างประเทศได้หรือไม่ อย่างไร และกลุ่มผลประโยชน์ 

มีอิทธิพลและผลประโยชน์อย่างไรในการก�าหนดและด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 Studies the interrelation and influence between internal snd  

external factors of foreign politics by analyzing through significant questions 
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such as How have interest groups influenced and benefited in determining 

and processing foreign affairs.

ร. 379  พิธีทางการทูตและการกงสุล  3 (3-0-6)

PO 379  Diplomatic Protocol and Consular Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาวิวัฒนาการของพิธีการทูตและการกงสุลจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

อาทิ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961 อนุสัญญาว่าด้วย

ความสัมพันธ์ทางการกงสุล ค.ศ. 1963 และอนุสัญญาว่าด้วยคณะทูตพิเศษ ค.ศ. 1969 วิชา

ครอบคลมุเนือ้หาและหลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัภารกจิ หน้าที ่เอกสทิธิ ์และความคุม้ครองทางการ

ทูตและการกงสุลในการทูตร่วมสมัย

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study the historical evolution of diplomatic protocol and consular 

affairs through related international treaties such as Vienna Convention in 

1961, in 1963 and in 1969. The course covers both academic knowledge and 

practices on protocol and consular duties, roles, privileges as well as immunity 

of the contemporary diplomacy.

ร. 383  การเมืองและการต่างประเทศของจีน 3 (3-0-6)

PO 383  Chinese Politics and Foreign Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาการเมืองของประเทศจีน โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น  

และข้อท้าทายในการเมืองร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาการต่างประเทศของจีน ทั้งพัฒนาการ 

ปัจจยั และตวัแสดงทีม่ผีลต่อการก�าหนดและด�าเนนินโยบายต่างประเทศ และประเดน็ท้าทาย

ต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study Chinese politics by analysing evolution, institution, unique-

ness and challenges of contemporary politics. The course will also study the 
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international relations of China including development, factors and actors that 

have impacted on determining, processing foreign policy and various challenges. 

It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs.

ร. 384  การเมืองและการต่างประเทศของญี่ปุ่น  3 (3-0-6)

PO 384  Japanese Politics and Foreign Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาการเมืองของประเทศญี่ปุ่น โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน ลักษณะเด่น 

และข้อท้าทายในการเมอืงร่วมสมยั ตลอดจนศกึษาการต่างประเทศของญีปุ่น่ ทัง้พฒันาการ 

ปัจจยั และตวัแสดงทีม่ผีลต่อการก�าหนดและด�าเนนินโยบายต่างประเทศ และประเดน็ท้าทาย

ต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study Japanese politics by analysing evolution, institution, unique-

ness and challenges of contemporary politics. The course will also study the 

international relations of Japan including development, factors and actors 

that have impacted on determining, processing foreign policy and various 

challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign 

affairs.

ร. 385  การเมืองและการต่างประเทศของรัสเซีย  3 (3-0-6)

PO 385  Russian Politics and Foreign Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาการเมอืงของประเทศรสัเซยี โดยวเิคราะห์พฒันาการ สถาบนั ลกัษณะเด่น 

และข้อท้าทายในการเมอืงร่วมสมยั ตลอดจนศกึษาการต่างประเทศของรสัเซยี ทัง้พฒันาการ 

ปัจจยั และตวัแสดงทีม่ผีลต่อการก�าหนดและด�าเนนินโยบายต่างประเทศ และประเดน็ท้าทาย

ต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายในกับการต่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study Russian politics by analysing evolution, institution, unique-

ness and challenges of contemporary politics. The course will also study the 
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international relations of Russia including development, factors and actors 

that have impacted on determining, processing foreign policy and various 

challenges. It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign 

affairs.

ร. 386  การเมืองและการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  3 (3-0-6)

PO 386  U.S. Politics and Foreign Affairs

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์พัฒนาการ สถาบัน 

ลักษณะเด่น และข้อท้าทายในการเมืองร่วมสมัย ตลอดจนศึกษาการต่างประเทศของ

สหรัฐอเมริกา ทั้งพัฒนาการ ปัจจัย และ ตัวแสดงที่มีผลต่อการก�าหนดและด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศ และ ประเด็นท้าทายต่างๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเมืองภายใน

กับการต่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study U.S. politics by analysing evolution, institution, uniqueness 

and challenges of contemporary politics. The course will also study the  

international relations of U.S. including development, factors and actors that 

have impacted on determining, processing foreign policy and various challenges. 

It aims at analysing the interaction of domestic politics and foreign affairs.

ร. 387  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุโรป  3 (3-0-6)

PO 387  International Relations in Europe

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และวิเคราะห์นโยบายต่าง-

ประเทศของประเทศเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงการรวมกลุ่มของประเทศ เช่น สหภาพยุโรป  

นาโต้ ความร่วมมอืในด้านต่างๆ ของประเทศในทวปียโุรปและความขดัแย้งระหว่างประเทศที่

เกดิขึน้จากการล่มสลายของลทัธคิอมมวินสิต์ในยโุรปตะวนัออก นอกจากนี ้ยงัศกึษาบทบาท

ของกลุ่มประเทศในยุโรปที่มีต่อการเมืองระหว่างประเทศด้วย
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 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. 388  มหาอ�านาจกับระเบียบโลก  3 (3-0-6)

PO 388  Major Powers and the World Order

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาการเมอืงของมหาอ�านาจในระเบยีบโลกตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 โดย

เน้นบทบาทของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตในระเบียบโลกช่วงสงครามเย็น บทบาท

ของสหรัฐอเมริกาในระเบียบโลกช่วงหลังสงครามเย็น และบทบาทของมหาอ�านาจใหม่ เช่น 

จีน รัสเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น รวมทั้งพิจารณามโนทัศน์ส�าคัญ เช่น ระเบียบระหว่างประเทศ 

ระบบขั้วอ�านาจ อ�านาจน�า จักรวรรดิ สงครามและสันติภาพความขัดแย้ง ความร่วมมือ 

อุดมการณ์ วัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งศึกษากรอบการวิเคราะห์และข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้อง

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Studies politics of the major powers in world orders since the end of 

the Second World War with an emphasis on the roles of the United States and 

the Soviet Union in the Cold War world order, the roles of the United States 

in the post-Cold War world order, and the roles of emerging powers such as 

China, Russia, India and Japan. The course also examines important concepts, 

frameworks and arguments such as polarity, order, hegemony, empire, war 

and peace, conflict, cooperation, ideology and culture.
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ร. 389  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้ 3 (3-0-6)

PO 389  International Relations in South Asian

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียใต้ อันประกอบด้วย 

อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฐานและมัลดีฟส์ โดยจะ

เน้นความส�าคัญของกลุ่มประเทศนี้ที่มีต่อขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด กลุ่มประเทศแอฟริกา 

ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟิค และประเทศอื่นๆ ตลอดจนศึกษาความร่วมมือในการจัดตั้ง

องค์กร ความร่วมมอืในภมูภิาคระหว่างกลุม่ประเทศเอเชยีใต้ ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 

และความร่วมมือระหว่างกลุ่มเอเชียใต้ กับองค์กรภูมิภาคอื่นๆ เช่น อาเซียน เอเปค และ

สหภาพยุโรป

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Relationship between states in South Asia, comprising India, Pakistan, 

Afghanistan, Bangladesh, SriLanka, Nepal, Bhutan and the Maldives, focusing on 

the importance of these countries in non-alignment movements with states 

in Africa, the Middle East, the Asia Pacific and other regions. The course will 

also study cooperation in forming organisations, cooperation within the South 

Asian region in terms of economy, politics and society as well as cooperation 

between South Asia and organisations of states in other regions, such as ASEAN, 

APEC and the EU.

ร. 393  การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 393  Foreign Policy Analysis

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ทฤษฎี แนวความคิด กรอบการวิเคราะห์ และกระบวนการก�าหนดนโยบาย 

ต่างประเทศโดยทั่วไป โดยเน้นถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนโครงสร้าง

หน่วยงาน และระบบการเมืองที่มีบทบาทในการก�าหนด และด�าเนินนโยบายต่างประเทศ 

รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบต่างๆ ที่ส�าคัญจากการด�าเนินนโยบายต่างประเทศด้วย
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 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Theories, concepts, analytical framework and processes of general 

foreign policy making, focusing on various internal and external factors, depart-

mental 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  ยุทธศาสตร์ศึกษาและความมั่นคงระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 394  Strategic Studies and International Security

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 แนวคิดยุทธศาสตร์และความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น ความมั่นคงร่วมกัน 

(Collective Security) การป้องกันร่วมกัน (Collective Defense) และ ความมั่นคงโดย

ร่วมมือกัน (Cooperative Security) รวมทั้งประเด็นความมั่นคงที่ส�าคัญๆ ในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิค

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Concepts of strategy and international security such as collective 

security, collective defence and cooperative security, as well as important 

security issues in the Asia Pacific region.

ร. 395  สื่อกับการเมืองโลก  3 (3-0-6)

PO 395  Media and Global Politics

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาบทบาทและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการเมืองโลก ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ 

สื่อกระแสหลักและสื่อกระแสรอง รวมถึงสื่อภาพยนตร์และเพลง ตลอดจนอิทธิพลของรัฐที่

มีต่อการก�าหนดแนวทางในการน�าเสนอเหตุการณ์ของสื่อ โดยแนะน�าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับการเมือง ศึกษาลักษณะบทบาท และอิทธิพลของสื่อ ที่มีต่อการ

ก�าหนดนโยบายต่างประเทศและการเมืองโลกในประเด็นต่างๆ
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 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Examines the roles and influences of media – traditional and  

modern, mainstream and alternative – in global politics. The covered domain 

includes movies and music. In addition, the course studies state’s influences on  

media’s portrayal of events by introducing theories related to the relation-

ship between media and politics. The characteristics, roles and influences of 

media on international policy-making and global politics will also be covered.

ร. 396  การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 396  Diplomacy and International Negotiation

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาถงึทฤษฎ ีขัน้ตอน ยทุธศาสตร์การเจรจาระหว่างประเทศ ความส�าคญัของ

อ�านาจ รวมทัง้ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมทีม่ต่ีอการเจรจาระหว่างประเทศ โดยเน้นกรณี

ศึกษาที่ส�าคัญและการจ�าลองสถานการณ์จริง

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 study theories, steps and strategies in international negotiation and 

the importance of power as well as social and cultural factors impacting on 

international negotiation, focusing on case studies and simulations.

ร. 397  การเมืองของความช่วยเหลือและการพัฒนาระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 397  The Politics of International Assistance and Development

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 พฒันาการของแนวคดิ ทฤษฎด้ีานการพฒันาระหว่างประเทศ และปฏบิตักิารของ

องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะความร่วมมอืระหว่างกลุม่ใต้ 

การให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Development of concepts and theories of international development 

and practice of international assistance; organisations involved, particularly 
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cooperation between กลุ่มใต้, giving development aid and cooperation in  

international development.

ร. 398  ประชาสังคมโลก  3 (3-0-6)

PO 398  Global Civil Society

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาทฤษฎี พัฒนาการ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาคประชาสังคมโลก เช่น  

การท้าทายระบบเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหม่ ภาวะโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิ

อากาศ สทิธมินษุยชนและการต่อต้านสงคราม เปน็ต้น รวมทัง้วเิคราะห์ศักยภาพและปัญหา

ของภาคประชาสังคมโลก

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 A study of theories, evolution, as well as the potential and  

problems of global civil society. Case studies of global civil society include 

topics such as: challenges to neo-liberal economic world order, global warming 

and climate change; human rights and anti-war movements.

ร. 399  ความมั่นคงของมนุษย์  3 (3-0-6)

PO 399  Human Security

 ศึกษาแนวคิด นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความมั่นคงของมนุษย์”  

ในบรบิทการเมอืงโลก โดยน�าเสนอพฒันาการทางกระบวนทศัน์ทีใ่ห้ก�าเนดิแนวคดิเรือ่งความ

มั่นคงของมนุษย์รวมถึงส�ารวจประเด็นความไม่มั่นคงของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน

นโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 Studies concepts and policy practices concerning “human security” 

in global politics through the examination of conceptual development of  

human security, problems of human in the 21st century and policy responses.
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ร. 474  สัมมนานโยบายต่างประเทศไทย  3 (3-0-6)

PO 474  Seminar: The Thai Foreign Policies

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาลักษณะนโยบายและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายต่างประเทศ

ของไทยต่อประเทศมหาอ�านาจ และประเทศเพื่อนบ้าน

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study policy charateristics and various factors affecting Thai foreign 

policy towards major powers and neighbouring countries.

ร. 476  ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 (3-0-6)

PO 476  Critical Theories in International Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษากรอบแนวความคิด และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระแส

วิพากษ์ เช่น สรรสร้างนิยม (Constructivism) สตรีนิยม (Feminism) หลังโครงสร้างนิยม 

(Poststructuralism) หลังอาณานคิมนยิม (Postcolonialism) เป็นต้น โดยประยกุต์ทฤษฎี

และแนวความคิดกับประเด็นร่วมสมัยในการเมืองโลก

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 A study of theories and conceptual frameworks in the critical inter-

national relations tradition such as Constructivism, Feminism, Poststructuralism, 

and Postcolonialism. The study of theories also involves application to  

contemporary issues in global politics.

ร. 478  สัมมนาภูมิภาคนิยม  3 (0-6-3)

PO 478  Seminar: Regionalism

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือและการบูรณาการในระดับภูมิภาค เน้นกรอบ

การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบครอบคลุมทั้งมิติทางประวัติศาสตร์ ทฤษฎี และหลักปฏิบัติ 

เพื่อท�าความเข้าใจความเหมือนและความต่างของโครงสร้าง เส้นทาง และความเสื่อมถอย
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ของกระแสภูมิภาคนิยม ตลอดจนให้ความสนใจกับอิทธิพลของการบูรณาการเหล่านั้นต่อ

การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ สังคมวัฒนธรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Comparative study of cooperation and integration at regional level 

by focusing on comparative frameworks in history, theories and practices for 

understanding the commonality and diversity of insttitution, path of develop-

ment and fall of regionalism trend. The course will also emphasize on the 

international impacts of such integration on political, security, economic and 

socio-cultural dimensions at present.

ร. 479 สัมมนาปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการแก้ไข  3 (0-6-3)

PO 479 Seminar : Problems on International Conflicts and Resolutions

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ร. 280

 ลกัษณะ รปูแบบ และสาเหตขุองความขดัแย้งระหว่างประเทศในมติต่ิางๆ ระดบั

ต่างๆ ตลอดจนการแสวงหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งเหล่านั้นทั้งในลักษณะทวิภาคและ

พหุภาคี

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Characteristics, form and causes of internaitonal conflicts on  

different issues and at different levels as well as the search for resolutions, 

both bilaterally and multilaterally.

ร. 480  ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับสูง  3 (3-0-6)

PO 480  Seminar : Advanced International Relations Theories

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาทฤษฎคีวามสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอย่างลกึซึง้ เพือ่ท�าความเข้าใจฐานคดิ 

และข้อโต้แย้งของส�านักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส�านักคิดในกระแสหลัก เช่น สภาพจริงนิยม 

เสรีนิยม มาร์กซิส และส�านักคิดทางเลือก เช่น สรรสร้างนิยม สตรีนิยม หลังโครงสร้างนิยม 

เป็นต้น เพื่อใช้วิเคราะห์นโยบายของประเทศต่างๆ ตลอดจนท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ 

และ ความเป็นพลวัตของประเด็นและปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน
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 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study theories of internaitonal relations in depth for understanding 

core ideas and various arguments from diferent schools including the main 

stream approaches eg. Realism, Liberalism and Marxism as well as the alterna-

tive approaches eg. Constructivism, Feminism and Poststructuralism. The couse 

aims for analysing policies from various counrties along with understanding 

phenomena and dynamics of issuses and problems in international relations 

at present.

ร. 488  สัมมนาหัวข้อเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 488  Seminar : Selected Topics in International Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านแนวคิด

ทฤษฎี และกรณีศึกษา เพื่อท�าความเข้าใจต่อความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศ

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study selected topics concerning international relations through 

theoretical frameworks and case studies for understanding the complexity of 

international politics.

ร. 489  สัมมนาหัวข้อเฉพาะในเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ  3 (3-0-6)

PO 489  Seminar : Special Topics in International Relations

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศึกษาประเด็นพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผ่านแนวคิด

ทฤษฎี และกรณีศึกษา เพื่อท�าความเข้าใจต่อความซับซ้อนของการเมือง ความมั่นคง และ

เศรษฐกิจโลก

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study special issues concerning international relations through 

theoretical frameworks and case studies for understanding the complexity of 

global politics, security and economy.
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ร. 495 สัมมนาประชาคมอาเซียน  3 (3-0-6)

PO 495  Seminar : ASEAN Community

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ร. 280

 ศกึษาทฤษฎ ีพฒันาการ โครงสร้าง กระบวนการ และกรณศีกึษาเกีย่วกบัอาเซยีน 

รวมทัง้วเิคราะห์ศกัยภาพและปัญหาความร่วมมอืในมติกิารเมอืงความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม

และวัฒนธรรม

 Prerequisite: Have earned credits of PO 280

 Study theories, evolution, institutional configuration, procedure and 

case studies concerning ASEAN. The course will also analyse potential and 

problems of cooperaiton in political, security, economic and socio-cutural 

dimensions.

รายวิชาโทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ผม. 243  แบบจ�าลองการวางแผนการใช้ที่ดิน  3  (3-0-6)

UP  243 Land Use Models

 ทฤษฎี แนวความคิด และเทคนิคการวางแผนส�าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทต่างๆและรูปแบบการวางแผนในเขตเมือง ทั้งของประเทศไทยและประเทศต่างๆ 

ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย ตลอดจนความเหมาะสม และ 

ข้อจ�ากัดในการประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆเหล่านี้ ตลอดจนแนวทางการด�าเนิน

การของประเทศต่างๆ อย่างมีเหตุมีผล และสามารถวิพากษ์รูปแบบการวางแผนการใช้ที่ดิน

ในประเทศไทยอย่างเป็นเหตุเป็นผล

 Theories, concepts, and techniques for land use planning are  

explored.  Also, land use models applied to urban areas, both in Thailand 

and abroad will be discussed in a comparative way.  Students will gain a  

better understanding of advantages and disadvantages, as well as opportunities 

and limitations, in applying the ideas through sound development actions in 

various countries, and be enabled to rationally analyze the land use planning 

in Thailand.
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ผม. 252 เศรษฐศาสตร์เมืองเพื่อการวางแผนและผังเมือง   3 (3-0-6)

UP  252 Urban Economics for Planning

 ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและแนวความคิดด้านเศรษฐศาสตร์

เมอืง โดยชีใ้ห้เหน็ถงึโครงสร้างทางเศรษฐกจิของเมอืง ความสมัพนัธ์ระหว่างการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมือง โลกาภิวัตน์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจระดับเมือง แนวความคิด 

เกีย่วกบัการก�าหนดทีต่ัง้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิของเมอืงในสาขา  การผลติและการบรกิาร

ต่างๆ รวมถึงความเชื่อมโยงกับการเติบโตของเมือง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

  This course focuses on theories and concepts of urban economics, 

relation between economic development and urban development, the  

impacts of globalization to urban economic activity allocation, the impact of  

industrial growth on urbanization, infrastructure development and the change 

of land use. It also explores the economics of urban problems such as poverty, 

inadequate housing, congestion, pollution, and crime.

ผม. 358 สังคมและการเมืองในการวางแผนและผังเมือง  3  (3-0-6)

UP 358 Society and Politics in Planning

 การประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมวิทยา สังคมวิทยาเมือง และ

รัฐศาสตร์ กับการวางแผน โดยการศึกษาครอบคลุมถึงบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม 

การเกิดกลุ่มทางสังคม ประชาสังคม และระบบการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โดยการศึกษาครอบคลุมถึงประเด็นทางสังคมด้าน

ต่างๆ  การเกดิกลุม่ทางสงัคม ประชาสงัคม และการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการวางแผน

และผงัเมอืง และโครงสร้างการปกครอง ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และส่วนท้องถิน่ รวมถงึการ

บริหารจัดการภาครัฐ บทบาท อ�านาจและหน้าที่ของรัฐในงานผังเมืองและการจัดให้บริการ

สาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน

 The course explores theories and concepts in sociology and  

political science related to urban development. Social factor, social 
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group, civil society and participation in urban policy and planning will be  

discussed. Governmental structure of central, regional and local administration,  

including public administration, state’s role, power and duty in urban policy 

and planning and public services provision will be explored.   

ผม. 463 การพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3 (3-0-6)

UP 463 Real Estate Development and Management

 แนวความคิดพื้นฐานที่น�าไปใช้ส�าหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดิน  

เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความ

สมัพนัธ์ทีม่ต่ีอการพฒันาเศรษฐกจิเมอืง กระบวนการลงทนุและด�าเนนิโครงการซึง่ประกอบ

ด้วย การก�าหนดแนวความคิด การวางแผน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมผู้บริโภค การ

ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดและการเงิน การช�าระภาษี รวมทั้งหลักการบริหาร

โครงการซึ่งมีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งโครงการประเภทพาณิชยกรรมและพักอาศัย

 The course emphasizes on fundamental concepts applied in the 

process of land utilization for real estate development, which give students 

an insight into real estate business and its inter-connectedness with  

urban economic development. The course pays attention to the process 

of investment and development comprising of conceptual design, project  

planning, the examination of legal papers and consumer behavior, marketing 

and financial feasibility and tax payment. Principles of management, which 

are varied according to project types e.g. commercial and residential, are also 

included

ผม. 465 การวางแผนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)

UP 465 Tourism Planning and Management

 แนวความคดิในการพฒันาการท่องเทีย่วซึง่ศกึษาถงึเทคนคิการประเมนิศกัยภาพ

ในด้านการพัฒนาของพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยงการวิเคราะห์กับปัจจัยด้านนโยบาย 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อน�ามาก�าหนดแผนกลยุทธ์และ
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แนวทางการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างกรอบแนวความคิดในการออกแบบ

วางผังพื้นที่ส�าหรับพัฒนา

 This course introduces students the concept of tourism develop-

ment.  The course covers the formulation of policies, strategic plans and 

development guidelines based on analysis of the interrelations between 

tourism policies, the potential of tourist areas, and infrastructures, to develop 

conceptual frameworks for tourism project planning and development.   

ผม. 466 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชนบท 3 (3-0-6)

UP 466 Urban and Rural Environmental Management   

 ความเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเมืองและชนบทในเรื่อง

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติในเมืองและชนบท บทบาทของหน่วยการบริหารและการปกครองที่

ต่างกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด อนุภาค ภาคและประเทศต่อการวางแผนสิ่งแวดล้อม

และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development) และกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่โลกเผชิญอยู่

 The course emphasizes on the interconnection and dependency 

between urban and rural areas in the aspect of natural resources utilization, 

 environmental problems and the change of natural resources in urban 

and rural areas, the role of administrative organizations in local, provincial,  

sub-regional, regional, and national level on environmental and natural re-

sources management planning under the concept of sustainable development 

and other challenges the world is facing.

ผม. 467 อนาคตศาสตร์เมือง 3 (3-0-6)

UP 467 Urban Futures 

 ศึกษาแนวความคิดความพลวัตของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้านและการ

สร้างยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความพลวัต เมืองมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งทางด้าน
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ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบกายภาพและระบบสิ่งแวดล้อม แนวทางการศึกษาเมือง

ที่มองภาพอนาคตและน�ามาสู่การวางแผนพัฒนาเมืองในปัจจุบันให้เกิดการพัฒนาเมืองที่

ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 Urban Resilience focuses on the framework of global changes and 

resilient strategies. Cities are dynamic in terms of social, economic, physical 

and environmental systems. Futuristic approaches will be studied in order to 

inform current urban development policies without compromising to urban 

sustainability in the future.  

ผม. 468 การจัดการและวางแผนบูรณาการด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 (3-0-6)

  และและระบบคมนาคมและขนส่งเมือง  

UP 468 Integration of land use and transportation planning and management

 ศึกษาและประยุกต์ทฤษฎีของการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและและ

ระบบคมนาคมและขนส่งเมือง โดยศึกษาถึงปัญหาการคมนาคมและขนส่งของเมือง รวมทั้ง 

ปัญหาการวางแผนและการบริหารจัดการ และนโยบายด้านคมนาคมและขนส่งต่างๆ  

ตลอดจนกลยุทธ์การวางแผนและการบริหารการบูรณาการด้านการขนส่งและการใช้

ประโยชน์ที่ดินให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งในรูปแบบของนโยบาย การบริหารจัดการการ

ขนส่งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อรูปแบบการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 This course applies land use theory together with planning and 

management of urban transportation systems. The course demonstrates how 

integrating land use and transportation planning and management concepts 

can be utilized to present alternative strategies of many urban problems. 

Topics includes strategic policy, planning, and management in consistent with 

land use development.
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ผม. 469 กระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนาของประเทศ    3 (3-0-6)

 ในภูมิภาคอาเซียน 

UP 469 Asian urbanization and development

  ศกึษาและท�าความเข้าใจเนือ้หาและข้อจ�ากดัของการวางแผนเมอืงของประเทศ

ในภมูภิาคอาเซยีน วเิคราะห์ปัญหาและผลกระทบของกระบวนการเป็นเมอืงและการพฒันา

ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางหรือวิธีการที่ประเทศเหล่านี้ใช้หาค�าตอบส�าหรับการ

วางแผน ภายใต้ข้อจ�ากัดในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่เกิดจากเมืองหรือการ

เป็นเมืองและการพัฒนาในประเทศดังกล่าว รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่วางไว้เพื่อบรรเทาหรือ

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 The course explores Asian’s urbanization, and its consequences 

of urban planning which include causes and effects of urbanization and 

its development.  The course focuses on key issues that emerge in rapidly  

growing cities of the developing world, ranging from socio- economic exclusion, 

environmental and its transition in policy and power in planning to cope with 

different period of its urbanization.

       วิชาบังคับนอกคณะ

ศ. 210 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6)

EC 210 Introductory  Economics

 (เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น  และจะไม่นับหน่วยกิตให้  

หากสอบได้วิชา  ศ. 211 หรือ  ศ. 212 หรือ ศ. 213  หรือ ศ. 214)

 หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จลุภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จลุภาค  

ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปธานของสินค้า  พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรม

ของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรม การแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขัน

อย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลว และบทบาทของ

ภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และ

ปัญหาในทางเศรษฐกจิมหภาค ความเข้าใจถงึรายได้ประชาต ิ ระบบการเงนิและการธนาคาร 

นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการน�าดัชนีชี้วัด
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เศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษา

ถงึความส�าคญัของการค้าและการเงนิระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรแีละ

การปกป้องตลาด

 (For non-economics major only; credits will not be awarded to 

students who are taking or have completed EC 211 or EC 212 or EC 213 or  

EC 214)

 The general principles of microeconomics and macroeconomics. 

In the microeconomics section, topics covered include the demand for and 

supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and 

output of production units under perfect and imperfect competitive markets, 

the concept of market failures, and the role of government intervention. In 

the macroeconomics section, topics covered include objectives and problems 

in macroeconomics, the determination of national income, money and the 

banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic 

stabilization, and the application of economic indices to analyze the economic 

situation. In the international economics section, topics covered include the 

importance of international trade and finance, as well as the conflict between 

free trade and market protection.

อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์  3 (3-0-6)               

EG 221    Critical Reading                                                                                                                               

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ มธ.105 หรือได้รับยกเว้น มธ.105 หรือได้รับการอนุมัติ

จากสาขาวิชา  

 การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการอ่าน ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูลจากแหล่ง ต่างๆ กลวิธีในการวางโครงสร้างของงานเขียน                                                                                                                               

 Prerequisite: have earned credits of TU 105 or exemption or  

permission of the English Department 
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 Critical thinking and advanced reading skills, ability to analyze and 

synthesize information from various sources, strategies for structuring basic 

academic texts, and ability to write general academic texts that reflect their 

needs and relate to academic reading and writing tasks.  

  

อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์                                  3 (3-0-6) 

EG 231 Critical Writing                                                                                                                     

 วิชาบังคับก่อน: สอบได้ อ. 221 หรือได้รับการยกเว้นรายวิชา อ. 221 หรือ 

ได้รับการอนุมัติจากสาขาวิชา     

 การคิดวิเคราะห์และการเขียนระดับเรียงความในรูปแบบต่าง ๆ ในหัวข้อเชิง

วิชาการ

 Prerequisite: have earned credits of EG 221 or exemption or permis-

sion of the English Department 

             Critical thinking and writing skills to write different types of essays 

appropriate for academic purposes. 

สษ. 231  ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6)

EL 231 English for Political Scientists 1 

 วิชาบังคับก่อน : สอบได้  มธ. 105

 มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์

ทางการเมอืงในปัจจบุนัผ่านการอ่านบทความทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ทางสงัคมและการเมอืง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางภาษาที่จ�าเป็น  ได้แก่  

การจดบันทึกย่อ  การเขียนรายงาน  การบรรยายสถานการณ์  การเปรียบเทียบแนวคิด

และวธิกีารแก้ปัญหาทางรฐัศาสตร์  และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเดน็พืน้ฐานทาง

รัฐศาสตร์

 Prerequisite:  Have earned credits of  TU 105

              This course focuses on the English language skills to facilitate 

students’ acquisition and comprehension of current political developments. 
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Through reading articles about political and social issues, both domestic and 

global, as well as discussing a wide variety of current topics, students will be 

trained to achieve essential skills which include note taking, report writing, 

describing situations, comparing political solutions and ideologies, and express-

ing opinions on basic political and social issues. 

สษ. 331 ภาษาอังกฤษส�าหรับนักรัฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6)

EL 331  English for Political Scientists 2

 วิชาบังคับก่อน :  สอบได้  สษ. 231

 มุง่เน้นให้นกัศกึษาเรยีนรูผ่้านประเดน็ทางการเมอืง สงัคม และเหตกุารณ์ปัจจบุนั

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในระดับสูงขึ้นจากสษ. 231 โดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์

บทความที่น�าเสนอข้อมูลเชิงลึกสรุปความคิดที่ผ่านข้อโต้แย้ง  และแสดงความคิดเห็นพร้อม

ฝึกการน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในประเดน็ทีซ่บัซ้อนขึน้  รวมทัง้ประเดน็เกีย่วกบัอาชพี

ในอนาคตและประเด็นทางสังคมในวงกว้าง

 Prerequisite: Have earned credits of EL 231

 This course is a contemporary issue-based course focusing on  

political and social topics and current events in Thailand and internationally. 

Extending the basic skills provided in EL231, students have ample practice 

and guidance in analyzing contextual implications, summarizing ideas from 

argumentations, and expressing their opinions and solutions to complicated 

issues that are relevant to their interests, future careers, and society at large.
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