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หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.  2556 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ศูนยทาพระจันทร  คณะรัฐศาสตร   

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :  หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ  

         (ภาคภาษาอังกฤษ)  

  ภาษาอังกฤษ : Combined Bachelor of Political Science Program in Politics and   

       International Relations (English Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :     รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

   ชื่อยอ :     ร.บ. (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :     Bachelor of Political Science (Politics and International 

Relations) 

 ชื่อยอ  :    B.Pol.Sc. (Politics and International Relations) 

3. วิชาเอก (ถามี)  

  - 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   126  หนวยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร  

 5.1 รูปแบบ    

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  ป   

 5.2 ภาษาท่ีใช    

  หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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 5.3 การรับเขาศึกษา  

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ  

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น  

  เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  ปรับปรุงจากหลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2551  

กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2556 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่  18/2555 

    เมื่อวันที่  3 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจั ดการศึกษา

    ในการประชุมคร้ังที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 4 เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 12/2555 

    เมื่อวันที่  24  เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแหงชาติในปการศึกษา  2558   

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

  ผูสําเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จะประกอบอาชีพไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เปน

คณะผูแทนรัฐบาลไทยในตางประเทศและองคการระหวางประเทศ   บรรษัทขามชาติ  เปนนักบริหาร  

หรือเปนบุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือจะอยูในแวดวงสื่อมวลชนที่มีบทบาทใน

ฐานะนักวิชาชีพสื่อมวลชน  เปนผูสื่อขาวนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ  ติดตาม

ความเคลื่อนไหวของสถานการณการเมืองและการระหวางประเทศ  และไดใชความรูความสามารถใน

การวิเคราะห  ศึกษาปญหา  เพื่อนํามาประยุกตใชในการอธิบายและแกปญหาสังคมใหพัฒนาตอไปอยาง

ยั่งยืน 
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9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนงทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิการศึกษา/สถาบนั/ปการศึกษาท่ีจบ 

1 อาจารย นางสาวชนนิททริา  ณ  ถลาง 

(Ms. Chanintira  Na Thalang) 

- ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

(ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2543 

- M.Sc. (Development Administration and 

Planning) University of Bristol, UK. 2546 

-Ph.D. (Politics)  University of Bristol, UK. 2550 

2 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายอรรถกฤต  ปจฉิมนันท 

(Mr.Attakrit  Patchimnan) 

- B.A. (Business Economics) Pitzer College  

(Claremont Colleges), U.S.A. 2542 

- M.A.(Economics) Pitzer College(Claremont 

Colleges) University, U.S.A. 2544 

- Ph.D.(Economics and Political Science) 

Claremont Graduate University, U.S.A. 2551 

3 อาจารย นางสาววรรณภา  ตริะสังขะ 

(Ms. Vannapa  Tirasangka) 

- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541. 

- M.A. (Public Law and Environment)  Nantes 

Universite, France. 2546. 

- D.E.A.-de droit public general et droit de 

l’environment. Nantes Universite, France 2551 

4 อาจารย นางสาวภิญญ  ศิรประภาศิริ 

(Ms. Pinn  Siraprapasiri) 

- B.A. (Business Economics and Political Science) 

Brown University, U.S.A. 2548 

- M.Sc. (Global Governmence and Diplomacy) 

University of Oxford, UK. 2551 

5 อาจารย นายจิตติภัทร พูนขํา 

(Mr. Jittipat  Poonkham) 

- ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2551 

- M.Phil. (International Relations), University of 

Oxford, UK. 2554 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยทาพระจันทร  

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  เนื่องจากสังคมไทยมิไดดํารงอยูในสูญญากาศ หากแตอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลง

ของโลกที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัตน ไมวาจะเปนดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง

มาพรอมกับการแขงขันดานตางๆที่สูงมากขึ้นเร่ือยๆ ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองสรางบุคลากรที่

มีความแข็งแกรง เต็มเปยมไปดวยความรู ความสามารถและมีศักยภาพสูงทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

การเรียนการสอนในหลักสูตรไดคํานึงถึงความสําคัญของสิ่งที่กลาวมาขางตน และไดนํามาวางแผน

หลักสูตรเพื่อมุงสรางบุคลากรรุนใหมที่กําลังจะกาวไปสูความเปนบุคลากรที่ดี ทั้ง สําหรับภาครัฐและ

เอกชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนําพาประเทศไทยใหเจริญกาวหนาตอไป 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  จากสถานการณตามขอ  11.1 ทําใหสังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่มีความขัดแยงเพิ่มขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนยอมเปนธรรมดาอยูเองที่จะเกิดความไมลงรอยกันระหวางสังคมและ

วัฒนธรรมแบบใหมกับสังคมและวัฒนธรรมที่เคยมีมาแตเดิม ดังนั้นในการวางแผนหลักสูตรจึง

จําเปนตองคํานึงถึงสถานการณดังกลาว เพื่อสรางบุคลากรรุนใหมที่มีความเขาใจผลกระทบทางสังคม

และวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมที่จะชวยขับเคลื่อนใหการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

เปนไปในลักษณะสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมไทย ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในสภาวะปจจุบัน มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร 

จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามวิวัฒนาการของ

สถานการณบานเมืองและสถานการณโลก โดยการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห

สถานการณบานเมืองรวมทั้งสถานการณโลกมากขึ้น รวมทั้งการบริหารองคกรในภาครัฐและเอกชนทั้ง

ในระดับชาติและระดับนานาชาติใหมีประสิทธิภาพ 
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 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

  ผลกระทบจากสถานการณ หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม มีผลตอพันธกิจ

มหาวิทยาลัย ที่มุงสูความเปนเลิศในทางวิชาการและการวิจัย และมุงธํารงปณิธาน ในการสรางบัณฑิตที่

เกงและดี เนื่องจากสถานการณบานเมืองในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความจําเปนที่

จะตองสรางนักรัฐศาสตรที่มีความรูความสามารถเพื่อนําการเมือง การบริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติไปสูความเปนเลิศ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น  

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 - วิชาศึกษาทั่วไป ไดแก มธ.100, มธ.110, มธ.120, มธ.130, มธ.151, มธ.152, มธ.153, มธ.154, 

มธ.155, มธ.156, ท.160, ท.161, สษ.070, สษ.171, สษ.172 และ ศ.210 
 - วิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะรัฐศาสตร ไดแก                   

ร.210, ร.211, ร.271, ร.290, ร.291, ร.300, ร.321, ร.370, ร.371, ร.373, ร.375, ร.376, ร.380, ร.385, 386, 

ร.387 และร.389  

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  ไมมี 

 13.3 การบริหารจดัการ 

  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 ใหแกนักศึกษาของโครงการฯ  ตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  ที่กําหนดใหโครงการนานาชาติที่กอต้ังภายหลังจากการกอต้ังวิทยาลัยนานาชาติปรีดี 

พนมยงค ตองมอบหมายใหวิทยาลัยนานาชาติเปนผูบริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน

ดังกลาว 

หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

    การจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษของคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ดําเนินการ

อยู ปจจุบันน้ี เปนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตองการกําลังทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศชาติไดในระดับหนึ่ง สําหรับการพัฒนาประเทศชาติไปสู

ความเจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีกําลังคนที่มีความรูทั้งในดาน

การเมืองและการระหวางประเทศอยางลุมลึกรองรับงานตางๆ ที่ตองปฏิสัมพันธกับตางประเทศ ทั้ง

ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศเพื่อนบานใกลเคียงดวย 
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1.2     ความสําคัญ 

     คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาวขางตน จึงได

จัดทําโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต เพื่อเปนฐานรากในการศึกษาตอในระดับ

บัณฑิตศึกษา และเปนการพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการ

ใหความรูครอบคลุมหลากหลายวิชาการที่จะนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศ           

ใหเกิดความเขาใจอันดีซึ่งกันและกันในทุกเร่ืองที่จะนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศใหมากที่สุด 

 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

1) มีความรูทางวิชาการดานรัฐศาสตร ท้ังการเมืองการปกครอง และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ และการบริหารรัฐกิจ รวมท้ังมีความรูเบ้ืองตนในทางปฏิบัติของสาขาวิชาดังกลาว 

2) มีความรอบรูเทาทันตอเหตุการณปจจุบัน และสามารถนําความรูไปประยุกตใหเปนประโยชน

ตอตนเอง  

3) สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

4) มีความรูในระดับสากลเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศ 

ภูมิภาค และองคการระหวางประเทศ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง     คาดวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จ ภายใน  1  ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาวิชา

ของหลักสูตร เพื่อเนนการศึกษา

คนควาดวยตนเอง และพฒันา

ผูเรียนเพื่อมุงสูความเปนนานาชาติ 

- เนนการมสีวนรวมในชัน้เรียน

และการดูงานนอกสถานที ่

ตลอดจนใหเวลากบัการศกึษา

คนความากขึ้น เพื่อสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติ

ของผูเรียนใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายที่

เปลี่ยนแปลงไป 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

สังคม โดยเฉพาะคนรุนใหมที่

กําลังกาวไปสูบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพออกไปรับใชสังคม  

- รายงานผลการติดตามความกาวหนา

ของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

 - รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาที่ไดรับจากการ

เรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

 1.1 ระบบ  

 ใชระบบ การศึกษาแบบ ทวิภาค โดย  1 ปการศึกษาแบงออก เปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติ  มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 

สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาใหเทากับภาคปกติ ซึ่งภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ 

 การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้  

  1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกติ  

  2) วิชาฝก หรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกติ  

  3) การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมง ตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาปกติ รวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกติ 

       1.2    การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ในการเรียนชั้นปที่ 3 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

  ไมมี    

2. การดําเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

   วัน – เวลาราชการปกติ   

   ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  

   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – พฤษภาคม  

   ภาคฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                

วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7 และมีคุณสมบัติดังน้ี 

2.2.1 กรณีที่ผูสมัครพํานักอยูในประเทศไทย 

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 (4 ภาคการศึกษา)  หรือเทยีบเทา  

ไมนอยกวา 2.80 

2) มีคะแนนภาษาอังกฤษ  ดังน้ี (เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

TOEFL  : มคีะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน จาก PBT     

      หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 
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IELTS  : มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยางนอย 5.5 คะแนน 

TU-GET :  มคีะแนนรวมอยางนอย  500 คะแนน 

CU-TEP :  มคีะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

SAT     : มคีะแนนอยางนอย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading  

2.2.2 

 หรือ 60 คะแนน จาก IBT 

กรณีที่ผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ 

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 (4 ภาคการศึกษา)  หรือเทยีบเทา  

ไมนอยกวา 2.80 

2) มีประวัติยอ (CV / Resume) 

3) มีหนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) 

4) มีคะแนนภาษาอังกฤษ  ดังน้ี (เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

TOEFL  : มคีะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน จาก PBT  

 หรือ 170 คะแนน จาก CBT 

IELTS  : มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยางนอย 5.5 คะแนน 

TU-GET :  มคีะแนนรวมอยางนอย  500 คะแนน 

CU-TEP :  มคีะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

  SAT     : มคีะแนนอยางนอย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading 

ทั้งน้ี ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดเกณฑ คะแนนภาษาอังกฤษ ตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกผูเขาศึกษาในแตละป 

 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา  

ขั้นอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใชวิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือก

ทั่วไป โดยผูเขาศึกษาจะตองผานกระบวนการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ตามเกณฑที่คณะ

รัฐศาสตรกําหนด ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละป และมีรายละเอียดการคัดเลือกผูศึกษา ดังน้ี 

1. กรณีที่ผูสมัครพํานักอยูในประเทศไทย 

1.1 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.2 ผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

1.3 เงื่อนไขอ่ืนๆ  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 
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2. 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

กรณีที่ผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ 

1.1 พิจารณา CV/ Resume และ Letters of Recommendation 

1.2 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.3 ผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณผานระบบออนไลน 

1.4 เงื่อนไขอ่ืนๆ  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

  นักศึกษายังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในดานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  และทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงรัฐศาสตร 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

  โครงการฯ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระยะสั้นสําหรับนักรัฐศาสตร                   

(Pre-session) กอนเปดภาคการศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมและปรับพื้นฐานความรูดานรัฐศาสตร  

ตลอดจนพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหแกนักศึกษา   

  ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 100 คน  

จํานวนนักศกึษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปที่ 1 100 100 100 100 100 

ชั้นปที่ 2 - 90 90 90 90 

ชั้นปที่ 3 - - 90 90 90 

ชั้นปที่ 4 - - - 90 90 

รวม 100 190 280 370 370 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 90 90 
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 2.6 งบประมาณตามแผน  

  ใชงบประมาณ  ดังนี้ 

  งบดําเนินการ   1 1,422,890 บาท 

   หมวดคาตอบแทน 7,792,990  บาท 

   หมวดคาใชสอย 3,599,900  บาท 

   หมวดคาวัสดุ 30,000  บาท 

     รวมทั้งสิ้น 11,422,890

   แบบชั้นเรียน  

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก  

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก  

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก ( E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต  

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

  1) การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.  2540 (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) 

ขอ 10.10 และ ขอ 15 

  2) หลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขามโครงการและการจด

ทะเบียนศึกษารายวิชาขามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา  114,228.90  บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการบริการ

การศึกษา (เพือ่รับปริญญา) (โครงการพิเศษ)   

 2.7 ระบบการศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

 3.1 หลักสูตร   

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา    

   จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลกัสตูร 126  หนวยกติ 

   ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร    

   นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 126 หนวยกิต โดยศึกษา

รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังนี้ 

   1) วิชาศึกษาท่ัวไป     30 หนวยกิต 

   2) วิชาเฉพาะ      90  หนวยกิต 

              2.1)  วิชาบังคับคณะ    30  หนวยกติ 

    2.2)  วิชาบังคับเฉพาะ   24  หนวยกติ 

    2. 3)  วิชาบังคับนอกคณะ    3  หนวยกติ 

    2.4)  วิชาเลือก    12 หนวยกติ  

    2.5)  วิชาโท    21  หนวยกติ 

     2.5.1) วิชาบังคับ   9 หนวยกติ  

     2.5.2) วิชาเลือกในกลุมวิชา  6 หนวยกติ  

     2.5.3) วิชาเลือกนอกกลุมวิชา  6 หนวยกติ  

   3)  วิชาเลือกเสรี       6  หนวยกิต 

               รวมหนวยกิต    126 หนวยกิต  

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร      

  3.1.3.1 รหัสวชิา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย 

ดังน้ี  

  อักษรยอ ร. (PO)  หมายถึง รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

    รร. ( PI) หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต 
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เลขรหัสวิชา  ประกอบดวย 3 หลัก  มีความหมาย ดังน้ี 

ก. เลขหลักรอย หมายถึง ชั้นปที่ควรศึกษา ซึ่งแบงตามความยากงายตามลําดับใน

หลักสูตรชั้นปริญญาตรี ดังน้ี 

   เลข 1  หมายถึง   วิชาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาฐานะปที่ 1  

   เลข 2  หมายถึง   วิชาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาฐานะปที่ 1-2  

   เลข 3  หมายถึง   วิชาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาฐานะปที่ 2-3  

เลข 4  หมายถึง   วิชาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาฐานะปที่ 3-4  

เลข 5  หมายถึง   วิชาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาฐานะปที่ 3-4  

ข. เลขหลักสิบ หมายถึง สาขาหมวดวิชา 

   เลข 0,1,2 หมายถึง   วิชาในกลุมสาขาการเมืองการปกครอง  

   เลข 3,4,5,6 หมายถึง   วิชาในกลุมสาขาบริหารรัฐกิจ  

   เลข 7,8  หมายถึง   วิชาในกลุมสาขาการระหวางประเทศ  

   เลข 9  หมายถึง   วิชาในกลุม สาขาเศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจ 

         การเมืองระหวางประเทศ 

ค.  เลขหลักหนวย หมายถึง ประเภทของวิชา 

   เลข 0-2  หมายถึง     วิชาบังคับ 

   เลข 3-9  หมายถึง     วิชาเลือก 

 

  3.1.3.2  รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 

1)  วิชาศึกษาท่ัวไป      30 หนวยกิต  

  นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี  1 : เปนหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียน  จํานวน 

21 หนวยกิต ดังตอไปน้ี  

หมวดมนุษยศาสตร  

2(2-0-4)                          

         บังคับ 1 วิชา 2 หนวยกติ 

มธ.110    สหวิทยาการมนุษยศาสตร                                                              

TU 110    Integrated  Humanities 

หมวดสังคมศาสตร  

3(3-0-6)  

 

2(2-0-4)                                                      

          บังคับ 2 วิชา 5 หนวยกติ 

มธ.100    พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม                                              

TU 100   Civic Education  

มธ.120    สหวิทยาการสังคมศาสตร                                                               

TU 120    Integrated  Social  Science 
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หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

 วิทยาศาสตร  บังคับ 1 วิชา 2 หนวยกติ 

มธ.130    สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                                         

TU 130    Integrated  Science  and  Technology 

 คณิตศาสตร

 

 

2(2-0-4)  

 

 

3(3-0-6)                                                         

  บังคับเลือก 1 วิชา 3 หนวยกติ 

มธ.151   คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  

TU 151   General College Mathematics               

มธ.152   หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร    

TU 152 Fundamental Mathematics                   

มธ.153  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร      

TU 153 General Concept of Computer             

มธ.154   รากฐานคณิตศาสตร     

TU 154   Foundation of Mathematics                   

มธ.155   สถิติพื้นฐาน     

TU 155   Fundamental Statistics                           

มธ.156   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  

TU 156  Introduction to Computer 

3(3-0-6)                   

 

3(3-0-6)                                                         

 

3(3-0-6)                                                         

 

3(3-0-6)                                                         

 

3(3-0-6)                                                                                               

หมวดภาษา  

 ภาษาไทย

 

 

3(3-0-6)                                                                                               

 

3(3-0-6)                                                                                               

 

                  

ท.160    ภาษาไทยเบื้องตน     

TH.160  Basic Thai             

หรือ ท.161  การใชภาษาไทย      

TH.161  Thai Usage 

(กรณีนักศึกษาที่ไมมีความรูภาษาไทย หรือมีความรูภาษาไทยนอยมากจนไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทย  

อาจกําหนดใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกลาว ศึกษาวิชา ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน แทนวิชา ท.161 การใชภ 

 ภาษาอังกฤษ  

0(3-0-6)                                                                                               

 

3(3-0-6)           

 

3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                 บังคับ 3 วิชา 9 หนวยกติ 

สษ.070  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1  (สําหรับผูที่มีพื้นความรูไมถึง สษ.171)  

EL.070  English Course 1                                     

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2    

EL.171  English Course 2                                     

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3    

EL.172 English Course 3    
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  สวนท่ี 2 : นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไว  

9 หนวยกติ  ดังน้ี  

รร.120  ความรูเกี่ยวกับอาเซียนเบื้องตน      3(3-0-6)                

PI.120  Introduction to ASEAN Affairs      

รร.121  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

PI.121 Social Science and Humanities in the Changing World 

รร.122   สังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน    3(3-0-6) 

PI.122 Society, Technology and Science 

 

2)  วิชาเฉพาะ      90 หนวยกิต  

นักศึกษาจะตองจดทะเบียนเรียนวิชาเฉพาะตามที่กําหนด ดังนี้ 

 2.1)   วิชาบังคับ      30 หนวยกิต 

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

PO.210 Introduction to Political Philosophy 

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

PO.211 Introduction to Political Science 

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

PO.271 Introduction to International Relations 

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

PO.300 Social Science Methodology  

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

PO.321 Thai Government and Politics  

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

PO.380  Economics and International Politics 

รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร    3(3-0-6) 

PI.200   English for Political Science Studies 

รร.201   กฎหมายปกครอง        3(3-0-6) 

PI.201   Administrative Law       

รร.241  ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ    3(3-0-6) 

PI.241  Introduction to Public Administration and Public Policy 

รร.280  ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ และเหตุการณปจจุบัน      3(3-0-6) 

PI.280  Theories in International Politics and Current Affairs 
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 2.2) วิชาบังคับเฉพาะ    24 หนวยกิต    

ร.290 องคการระหวางประเทศ          3(3-0-6) 

PO.290 International Organizations 

ร.291 กฎหมายระหวางประเทศ         3(3-0-6) 

PO.291 International Law 

ร.370 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย       3(3-0-6) 

PO.370 Thai Foreign Affairs 

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

PO.371 Southeast Asian Affairs  

รร.270  ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียงปจจุบันในทางการทูต  3(3-0-6) 

PI.270   Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 

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

PO.373 Foreign Relations and Policies in East Asia 

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

PI.481   Seminar: Problems in International Politics and Economics 

รร.482  สัมมนา: โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ     3(3-0-6) 

PI.482   Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 

 2.3) วิชาบังคับนอกคณะ  3 หนวยกิต 

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

EE.210  Introductory Economics 

 2.4)  วิชาเลือก      12  หนวยกิต  

  2.4.1  กลุมวิชาอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) เลอืก 2 วิชา 6 หนวยกติ   จากวิชาตอไปนี้ 

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

PO.375 Latin American Affairs 

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

PO.376 Middle East Affairs 

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

PO.385 Foreign Policy of  Russia 

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

PO.386 Foreign Policy of the United States of America 
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ร.387    ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของยุโรป    3(3-0-6)            

PO.387 European Affairs 

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

PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries 

รร.373  อาเซียนในกิจการระดับโลก      3(3-0-6) 

PI.373  ASEAN in Global Affairs  

รร.374  จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน      3(3-0-6) 

PI.374  China in the Current World Affairs 

รร.378  ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน      3(3-0-6) 

PI.378  Japan in the Current World Affairs 

 2.4.2  กลุมวิชาแนวทางการศึกษา (Approaches and Issues) เลอืก 2 วิชา 6 หนวยกติ จากวิชาดังนี้  

รร.274   การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบื้องตนเชิงเปรียบเทียบ   3(3-0-6)  

PI.274   Introduction to Comparative Foreign Policy 

รร.278  สันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบื้องตน    3(3-0-6) 

PI.278   Introduction to Peace Studies and Gender Studies  

รร.375   การวิเคราะหการจัดการระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

PI.375   International Management Analysis 

รร.376  ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6)          

PI.376  Alternative Approaches in International Relations 

รร.377  ความมั่นคงและยุทธศาสตรศึกษา      3(3-0-6) 

PI.377  Strategic Studies 

รร.379  ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก      3(3-0-6) 

PI.379  Islam and Global Politics 

รร.483  สัมมนาความขัดแยงและการจัดการกับความขัดแยงระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

PI.483  Seminar in International Conflict and Resolution 

รร.484  สัมมนาความรวมมือระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

PI.484  Seminar in International Cooperation 

รร.485  สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

PI.485  Seminar in Political Science 
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 2.5)  วิชาโท      21 หนวยกิต  

 2.5.1 กลุมวิชา โลกาภิบาลและประเด็นขามชาติ (Governance and Transnational Studies) 

 2.5.1.1 วิชาบังคับ   ศึกษา 3 วิชา   9   หนวยกติ 

รร.380  รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ      3(3-0-6) 

PI.380  Nation State and Transnationalism 

รร.381  โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล      3(3-0-6) 

PI.381  Globalization and Governance  

รร.382  การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

PI.382  The Politics of International Development 

2.5.1.2 วิชาเลือกในกลุมวิชา    เลือก 2 วิชา  6  หนวยกิต จากวิชาดังตอไปน้ี 

รร.383  การเมืองและการผลิตขามชาติ      3(3-0-6) 

PI.383  Politics of Transnational Production 

รร.384  รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3(3-0-6) 

PI.384  State, Market and Governance 

รร.385  สันติภาพศึกษา         3(3-0-6) 

PI.385  Peace Studies 

รร.386  เพศสภาพศึกษา        3(3-0-6) 

PI.386  Gender Studies 

รร.387  การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

PI.387  Environmental Politics 

รร.388  ความมั่นคงของมนุษย       3(3-0-6) 

PI.388  Human Security  

รร.389  ประเด็นขามชาติและประชาสังคม      3(3-0-6) 

PI.389  Transnational Issues and Civil Society 

2.5.1.3  วิชาเลือกนอกกลุมวิชา    เลือกศึกษา 2 วิชา   6  หนวยกติ  

 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดในหมวดวิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชา  

ที่ตนศึกษาอยู  โดยเลือกศึกษาจากกลุมสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ หรือกลุมสาขาวิชา

เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 
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 2.5.2 กลุมวิชา บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ (Public Administration and Public Policy) 

 2.5.2.1 วิชาบังคับ ศึกษา 3 วิชา  9  หนวยกติ  

รร.340  นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก    3(3-0-6) 

PI.340  Public Policy and Management in the Global Context 

รร.341  การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย:  แนวคดิและเทคนิค   3(3-0-6) 

PI.341  Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques 

รร.342  การจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย: ทฤษฎีและปฏิบัติ  3(3-0-6) 

PI.342  Organization and Human Resources Management: Theories and Practices 

2.5.2.2  วิชาเลือกในกลุมวิชา    เลือก 2 วิชา  6  หนวยกิต จากวิชาดังตอไปน้ี 

รร.343  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 

PI.343  Strategic Planning and Management  

รร.344  นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

PI.344  Environmental Management and Policy 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน     3(3-0-6) 

PI.345  Disaster and Emergency Management 

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมือง     3(3-0-6) 

PI.346  Urban Planning and Development Policy 

รร.347 การคลังและการงบประมาณ      3(3-0-6) 

PI.347  Fiscal and Budgeting 

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

PI.348  Comparative Public Administration 

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

PI.443  Seminar in Public Policy 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ       3(3-0-6) 

PI.444  Seminar in Public Administration 

2.5.2.3  วิชาเลือกนอกกลุมวิชา    เลือกศึกษา  2 วิชา   6  หนวยกติ  

 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดในหมวดวิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชา  

ที่ตนศึกษาอยู  โดยเลือกศึกษาจากกลุมสาขาวิชาโลกาภิบาลและประเด็นขามชาติ หรือกลุมสาขาวิชา

เศรษฐกจิการเมอืงและเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 
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 2.5.3) กลุมวิชา  เศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกจิการเมอืงระหวางประเทศ (Political Economy 

and International Political Economy) 

 2.5.3.1 วิชาบังคับ ศึกษา  3 วิชา  9  หนวยกติ  

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

PI.290   Introduction to Political Economy      

รร.391  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับนโยบาย  3(3-0-6) 

             เศรษฐกิจและการเมือง 

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

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

PI.392  Comparative Political Economy 

2.5.3.2  วิชาเลือกในกลุมวิชา    เลือก 2 วิชา   6  หนวยกิต จากวิชาดังตอไปน้ี 

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

PI.395  Political Economy in East Asia 

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

PI.396  Political Economy in Southeast Asia 

รร.397  ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 

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

PI.398  Public Choice  

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

PI.399  Global Political Economy of Trade and Finance 

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

PI.493  Special Issues in Political Economy 

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

PI.494  Political Economy of Development  

 2.5.3.3  วิชาเลือกนอกกลุมวิชา    เลือกศึกษา 2 วิชา   6  หนวยกติ  

 นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดในหมวดวิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชา  

ที่ตนศึกษาอยู  โดยเลือกศึกษาจากกลุมสาขาวิชาโลกาภิบาลและประเด็นขามชาติ หรือกลุมสาขาวิชา

บริหารรัฐกจิและกจิการสาธารณะ  
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3)  วิชาเลือกเสรี    6        หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี 

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  ซึ่งหมายรวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศ และวิชาที่คณะเปดสอน

เปนวิชาเลือกเสรี คือ  

รร.574  ฝกงานเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจการเมือง และการระหวางประเทศ   3 (0-6-3) 

PI.574  Internship and Training in Politics, Political Economy and International Relations       

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป หมวดภาษาตางประเทศ ระดับ 100 ได 

นักศึกษาจะนําวิชาเหลาน้ีมานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได ตามเงื่อนไขที่ระบุดังตอไปน้ี  

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และสวนที ่2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทุกวิชา  

2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา  

3. วิชา ท.162 การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการสื่อสารในองคกร 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกติ 

มธ.100   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 

มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร 2 

มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร 2 

วิชาบังคับเลือกหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจากวิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 1 (1 วิชา) 3 

ท.161  การใชภาษาไทย  

(กรณีนักศึกษาที่ไมมีความรูภาษาไทย หรือมีความรูภาษาไทยนอยมากจนไมสามารถส่ือสารดวย

ภาษาไทยได คณะอาจกําหนดใหนกัศกึษาทีม่คีณุสมบตัดิงักลาวศกึษาวิชา ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน 

แทนวิชา ท.161 การใชภาษาไทย) 

3 

สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 

รร.120  ความรูเกี่ยวกับอาเซียนเบื้องตน 3 

รวม 19 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกติ 

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 

ร.211  ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร   

ร.291 กฎหมายระหวางประเทศ  

รร.121   สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

3 

3 

3 

รร.122   สังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน 3 

รวม 17 
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 1 

ร.210  ปรัชญาการเมืองเบื้องตน  

ร.271  ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ  

หนวยกติ 

3 

3 

รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร   3 

รร.201  กฎหมายปกครอง 3 

รร.241  ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 3 

รร.270  ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียงปจจุบันในทางการทูต   3 

รวม 18 

ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกติ 

ร.290 องคการระหวางประเทศ  3 

ร.321  การเมืองการปกครองของไทย  3 

รร.280   ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศและเหตุการณปจจุบัน  

ศ.210  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   

3 

3 

วิชาโท  (บังคับ) 3 

วิชาโท  (บังคับ) 3 

รวม 18 
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกติ 

ร.300  วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร  3 

ร.370 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย  3 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3 

ร.380  เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ   3 

วิชาโท  (บังคับ) 3 

วิชาเลอืก 3 

รวม 18 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกติ 

ร.373 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก  3 

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 3 

รร.482  สัมมนา: โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ    

วิชาโท  (เลอืก) 3 

วิชาโท  (เลอืก) 3 

วิชาเลอืก 3 

รวม 18 

ภาคฤดูรอน   หนวยกติ 

วิชาเลอืก 3 

วิชาเลอืก 3 

รวม 6 

  

ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1   หนวยกติ 

วิชาโท  (เลอืก) 3 

วิชาโท  (เลอืก) 3 

วิชาเลอืกเสรี 3 

วิชาเลอืกเสรี 3 

รวม 12 
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  3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   

   3.1.5.1  คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

1)  วิชาศึกษาท่ัวไป  

หมวดมนุษยศาสตร 

มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร  2 (2-0-4) 

TU 110  Integrated Humanities   

 ความเปนมาของมนุษยในยุคตางๆ ที่ไดสะทอนความเชื่อ ความคิด การพัฒนาทางสติปญญา

สรางสรรคของมนุษย ตลอดจนใหรูจักมีวิธีการคิด วิเคราะหและมองปญหาตาง ๆ ที่มนุษยชาติกําลัง

เผชิญอยู อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี ปญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตตาง ๆ 

ของโลกเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกน้ี  

หมวดสังคมศาสตร 

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

TU 100  Civic Education 

 การเรียนรูหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการปกครองโดย

กฎหมาย        ( The Rule of Law) เขาใจความหมายของ “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝกฝนให

นักศกึษาไดพฒันาตนเองใหเปน “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตยและใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

โดยใชวิธีการเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)   

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร  2 (2-0-4) 

TU 120   Integrated Social Sciences 

 วิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร มุงแสดงใหเห็นวาวิชาสังคมศาสตรมีความหมายตอมนุษย โดย

ศึกษากําเนิดของสังคมศาสตรกับโลกยุคสมัยใหม การแยกตัวของสังคมศาสตรออกจากวิทยาศาสตร 

การรับเอากระบวนทัศน (Paradigm) ของวิทยาศาสตรมาใชอธิบายปรากฏการณทางสังคมศาสตร ศึกษา

ถึงศาสตร (Discipline) มโนทัศน (Concept) และทฤษฎีตาง ๆ สําคัญ ๆ ทางสังคมศาสตร โดยชี้ใหเห็น

ถึงจุดแข็งและจุดออนของสังคมศาสตร ศึกษาวิเคราะหปญหาสังคมรวมสมัยแบบตาง ๆ โดยใชความรู

และมุมมองทางสังคมศาสตรเปนหลักเพื่อใหเขาใจและมองเปนปญหานั้น ๆ ทั้งในระดับปจเจกบุคคล

ระดับกลุม ระดับมหภาคทางสังคม ระดับสังคม ที่เปนรัฐชาติและระดับสังคมที่รวมเปนระบบโลก 
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หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

  วิทยาศาสตร 

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 

TU 130   Integrated Sciences and Technology 

 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพื้นฐาน และกฎเกณฑทางวิทยาศาสตร วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีความสําคัญและมีสวนเกี่ยวของตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ผลกระทบระหวาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และศึกษาประเด็นการถกเถียงที่สําคัญที่

เกี่ยวของกับสถานการณในปจจุบัน รวมถึงจริยธรรม คุณธรรมของความเปนมนุษย  

  คณิตศาสตร 

มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                             3 (3-0-6) 

TU151 General College Mathematics 

(ไมนับหนวยกิตใหกับนักศึกษาที่มีรหัสคณะ 02, 04 และต้ังแต 09 ถึง 14,16,17) 

เซต ระบบจํานวนจริง  ความสัมพันธ  ฟงกชันและการประยุกต  ความรูเบื้องตนของกําหนดการ

เชงิเสน ตรรกวิทยา  การคํานวณดอกเบี้ย  เงนิผอนรายงวดและภาษเีงนิได  สถิติเชิงพรรณนา  เลขดัชนี  

ความนาจะเปนเบื้องตน แนวคิดสถิติเชิงอนุมานเบื้องตน โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 

TU 152   Fundamental Mathematics 

 (วิชานี้สําหรับนักศึกษาที่เคยเรียนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมตํ่ากวา 16 

หนวยกิตหรือเปนวิชาที่คณะ/สาขาวิชาบังคับใหเรียน) 

 หลักเกณฑทางตรรกศาสตรที่ใชในการพิสูจน วิธีการพิสูจนแบบตาง ๆ การอางเหตุผล การ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร    การพิสูจนในทฤษฎีเกี่ยวกับอสมการและคาสัมบูรณ การแกอสมการ ฟงกชัน 

ฟงกชันชนิดตางๆ โจทยประยุกตของฟงกชัน การเขียนกราฟของฟงกชัน การแยกเศษสวนออกเปน

เศษสวนยอย การแกระบบสมการเชิงเสนอยางงาย 

มธ.153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  3 (3-0-6) 

TU 153   General Concepts of Computer  

 องคประกอบที่สําคัญของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลและการประมวลผล

พื้นฐานการสื่อสารขอมูล ระบบเครือขาย อินเตอรเน็ต หลักการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การ

ประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูป ความปลอดภัย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงาน

คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 
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มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 

TU 154 Foundation of Mathematics 

 หลักเกณฑทางตรรกศาสตรที่ใชในการพิสูจน วิธีการพิสูจนแบบตางๆ ตัวบงปริมาณ การอาง

เหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร โครงสรางของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบท

อเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการรางกราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟงกชันเพิ่ม 

ฟงกชันลด การแยกเศษสวนออกเปนเศษสวนยอย ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 

มธ.155  สถิติพื้นฐาน           3 (3-0-6) 

TU 155   Elementary Statistics 

 ลักษณะปญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง

ของตัวแปรสุมทวินาม ปวซง และปกติ เทคนิคการชักตัวอยางและการแจกแจงของตัวสถิติ  การประมาณ

คา และการทดสอบสมมุติฐาน  เกี่ยวกับคาเฉลี่ยประชากรกลุมเดียวและสองกลุม การวิเคราะหความ

แปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยและสหสมัพนัธเชงิเสนเชงิเดียว การทดสอบไคกําลัง

สอง 

มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน  3 (3-0-6) 

TU 156   Introduction to Computers and Programming 

  หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร หลักการการประมวลผลขอมูลอิเลคทรอนิกส 

ซอฟตแวรระบบและซอฟตแวรประยุกต ขั้นตอนวิธี ผังงาน การแทนขอมูล วิธีการการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรม การแกปญหาดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง 

หมวดภาษา 

  ภาษาไทย 

ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน  3 (3-0-6) 

TH 160    Basic Thai 

 (สําหรับนักศึกษาชาวตางประเทศ หรือไดรับอนุมัติจากภาควิชาภาษาไทย) 

 การใชภาษาไทยดานตัวอักษร เสียง คํา ความหมายของคํา ประโยค และฝกทักษะทั้งสี่  คอื 

ฟง พูด อาน เขียน  

 หมายเหตุ 

 1. ผูเรียนตองเปนนักศึกษาชาวตางประเทศ หรือนักศึกษาที่ไมมีความรูภาษาไทยหรือมีความรู

ภาษาไทยนอยมากเนื่องจากตองพํานัก หรือศึกษาในตางประเทศ หรือศึกษาหลักสูตรนานาชาติเปน

เวลานาน จนไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยได 
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 2. คณะหรือโครงการตางๆ ที่มีนักศึกษากลุมดังกลาวขางตน สามารถกําหนดใหนักศึกษา

ลงทะเบียน ท.160 ได แตทั้งน้ีหากภาควิชาฯ พบวานักศึกษามีความรูเพียงพอที่จะศึกษาในระดับ ท.1 61 

ภาควิชาฯ จะดําเนินการใหนักศึกษาเพิกถอนรายวิชา ท.160 แลวไปลงทะเบียนรายวิชา ท.161 

 3. กรณีที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะหรือโครงการตางๆ กําหนดใหเรียนวิชาศึกษา

ทั่วไป หมวดภาษาไทย 2 รายวิชา คือ ท.161 และ ท.162 หรือ ท.161 และ ท.163 หากมีนักศึกษาในกรณี 

ขอ 1 คณะหรือโครงการสามารถจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา คือ ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน 

และ ท.161 การใชภาษาไทย 

ท.161 การใชภาษาไทย  3 (3-0-6) 

TH 161 Thai Usage 

 หลักและฝกทักษะการใชภาษาไทย ดานการฟง การอาน การเขียน และการพูด โดยเนนการ

จับใจความสําคัญ การถายทอดความรู ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอยางเหมาะสม 

  ภาษาอังกฤษ 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 0 (3-0-6) 

EL 070 English Course 1 

  วิชาบังคับกอน   :  กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา 

  เปนวิชาเสริมที่มิไดคิดหนวยกิต   (Non-Credit)    เพื่อชวยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู

ภาษาอังกฤษยังไมสูงพอที่จะเขาศึกษาในระดับพื้นฐานได   (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชได  (S) 

หรือใชไมได  (U) และจะไมนาํไปคดิรวมกบัจํานวนหนวยกติทัง้หมด  หรือคํานวณคาระดับเฉลี่ย) 

 หลักสูตรเบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษา ฝกทักษะภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิต

จริงทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง  พูด อาน เขียน 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2 3  (3-0-6) 

EL 171 English Course 2 

 วิชาบังคับกอน :  EL 070 หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา  

 หลักสูตรระดับกลางเพื่อสงเสริมทักษะฟง พูด อาน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความ

พรอมนักศึกษาสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 3  (3-0-6) 

EL 172 English Course 3 

 วิชาบังคับกอน  : EL 171 หรือ  กําหนดจากการจัดระดับความรูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา   

 หลักสูตรระดับกลางสูง เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาใชทักษะภาษาอังกฤษอยางบูรณาการใน

ระดับที่ซับซอนกวาในวิชาภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเนนทักษะการพูดและการเขียน 
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2)  วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

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

PO. 210    Introduction to  Political Philosophy 

  ที่มาและความหมายของวิชาปรัชญาการเมืองตลอดจนประเด็นที่สําคัญ ๆ ในปรัชญาการเมือง 

เชน อะไรคือจุดมุงหมายปลายทางของมนุษย  จุดหมายของรัฐ  ความยุติธรรม  ฯลฯ  โดยจะแยกแยะให

เห็นขอแตกตางระหวางการมองปญหาและการแกปญหาของปรัชญาการเมือง  ความคิดและปรัชญา

การเมืองสมัยใหม  นักศึกษาจะตองศึกษาผลงานของนักปรัชญาตะวันตกและตะวันออก  เพื่อใชเปน

แนวทางในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ตอไป  

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

PO. 211    Introduction to Political Science  

  ธรรมชาติและวิธีการของรัฐศาสตร  ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรกับศาสตรทางสังคมอ่ืน 

ๆ  ขอบเขตการศึกษาจะครอบคลุมถึงทฤษฎีตาง ๆ ทางรัฐศาสตร   และหลักการเกี่ยวกับอํานาจ    การใช

อํานาจ   ความสัมพันธระหวางรัฐกับบุคคล   สถาบันการเมือง    การปกครอง   พลังทางการเมือง   

กระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติดวย 

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

PO. 271   Introduction to  International Relations 

 พื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติ และโครงสรางของระบบการระหวาง

ประเทศ    ปจจัยทางดานการเมือง   ทหาร   เศรษฐกิจ   สังคม   วัฒนธรรม    ตลอดจนอุดมการณที่มีผล

ตอแนวพฤติกรรมของรัฐ    เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ  ตลอดจนพัฒนาการ

ความรวมมือระหวางประเทศในรูปตาง ๆ เชน  ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และสถาบันระหวางประเทศ 

อันเปนผลจากและตอปจจัยดังกลาว 

ร.    290    องคการระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

PO. 290    International Organizations 

   วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.271 

    ประวัติองคการระหวางประเทศในระดับตาง ๆ เร่ิมจากการประชุมระหวางประเทศที่กรุงเฮก  

สันนิบาตชาติและสหประชาชาติ และองคการการคาโลก ( WTO)  ตลอดจนองคการระดับภูมิภาคตางๆ  

โดยจะชี้ใหเห็นโครงสรางและอํานาจหนาที่  บทบาท  และการดําเนินงานขององคการเหลานี้ในการ

แกไขปญหาระหวางประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนพิจารณา

ถึงความสําเร็จและความลมเหลวขององคการระหวางประเทศดวย 
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ร.    291    กฎหมายระหวางประเทศ      3  (3-0-6) 

PO. 291    International Law  

    หลักการและทฤษฎีของกฏหมายระหวางประเทศ    ที่มาของกฏหมายระหวางประเทศ จาก

อดีตถึงปจจุบัน   ความสัมพันธระหวางกฏหมายภายในกับกฏหมายระหวางประเทศ  สถานะของบุคคล

ในกฏหมายระหวางประเทศ  รวมถึงสิทธิและหนาที่ของรัฐในความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ  รัฐตอ

เอกชน  ที่มาและบทบาทขององคการระหวางประเทศ  และกฎมายระหวางประเทศทางทะเล ตลอดจน

ปญหาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของระหวางกฏหมายระหวางประเทศกับการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งอาจจะ

นํามาศึกษาเปนกรณีๆ  ไป 

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

PO. 300    Social Science Methodology 

    วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.211 

    วิธีการหาความรูและวิจัยทางสังคมศาสตร ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

ครอบคลุมการสรางแนวความคิด ประเด็นปญหา การต้ังสมมติฐาน การวิเคราะห และรายงาน

ผลการวิจัย การตีความตัวบท การวิเคราะหภาษา รวมตลอดถงึแนววิเคราะหในวิธกีารหาความรูแบบอ่ืน  ๆ

ที่ใชกันอยูในแวดวงการวิจัยสังคมศาสตรในปจจุบัน 

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

PO. 321   Thai Government and Politics     

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.211 

ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเมืองการปกครองของไทย เชน ประวัติศาสตร  โครงสราง

สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  ลักษณะและแนวโนมของชีวิตการเมืองของไทย  

ลักษณะเฉพาะพฤติกรรมการเมือง เปนตน  วิเคราะหสัมพันธภาพระหวางชีวิตการเมืองกับปจจัยทาง

สังคมและเศรษฐกิจ  สํารวจปญหาทางการเมืองการปกครองในยุคของการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยเหลาน้ี 

ร.     370   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย    3  (3-0-6) 

PO. 370    Thai Foreign Affairs 

วิชาบังคับกอน : สอบได รร.280 

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศในสมัยตาง ๆ  พิจารณาปจจัยและกระบวนการใน

การกําหนดนโยบาย  แบบแผนของนโยบาย  การดําเนินนโยบายตางประเทศ  ตลอดจนผลกระทบของ

นโยบายตางประเทศที่มีผลตอการเมืองภายในของไทย 
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ร.    371    ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  3  (3-0-6) 

PO. 371    Southeast Asian Affairs 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280   

     ความสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและความสัมพันธกับ

มหาอํานาจนอกภูมิภาค วิชาน้ีจะเร่ิมดวยการ สํารวจปจจัยดานประวัติศาสตรที่สงผลกระทบถึง

ความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาว ตามดวยการศึกษาความทาทายและประเด็นปญหาที่ประเทศใน

ภูมิภาคเผชิญอยูในปจจุบัน อีกทั้งวิเคราะหความขัดแยงและความรวมมือภายใตความทาทายเหลานี้ 

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

PO. 373    Foreign Relations and Policies in East Asia 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

    ความสัมพันธระหวางประเทศของชาติในเอเชียตะวันออก อันไดแก  จีน  ญ่ีปุน  เกาหลีเหนือ

และเกาหลีใต รวมทั้งไตหวัน ตลอดจนความสัมพันธของประเทศเหลานี้กับประเทศมหาอํานาจและ

ประเทศในภูมิภาคใกลเคียง อีกทั้งจะศึกษาบทบาทของประเทศเหลานี้ในองคการระหวางประเทศ     

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

PO. 375    Latin American Affairs 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

 พื้นภูมิหลังของนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศลาตินอเมริกาจากอดีตถึงปจจุบัน  และ

เนนเหตุการณปจจุบันเปนสําคัญ  โดยจะพิจารณาถึงการรวมกลุมของประเทศเหลาน้ี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA)   นอกจากนั้นจะไดรวมพิจารณาศึกษาการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศของแตละประเทศที่มีตอสหรัฐอเมริกาและตอประเทศอ่ืน ๆ ในโลกอีกดวย 

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

PO. 376    Middle East Affairs 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

  นโยบายตางประเทศและการแกไขปญหาความขัดแยงของกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดย

จะพิจารณาถึงการรวมกลุมรัฐอาหรับ (Arab League)  การดําเนินนโยบายของกลุมประเทศเหลานี้ตอ

สหประชาชาติ  ตอประเทศมหาอํานาจและตอปญหาการเมืองระหวางประเทศอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาความสัมพันธระหวางอาหรับกับอิสราเอล 
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ร.     380    เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ     3 (3-0-6)  

PO. 380     Economics and International Politics 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.271  

      ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหวางประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางอํานาจกับความรํ่ารวยหรือความยากจนในระดับระหวางประเทศ ดวยการวิเคราะหพัฒนาการ

ของเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ต้ังแตยุคอาณานิยมจนถึงปจจุบัน โดยใชมุมมองทางทฤษฎี

และกรอบแนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ (International Political Economy) โดย

เนนชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเปนตนมา 

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

PO. 385 Foreign Policy of  Russia 

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280  

พัฒนาการและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลกต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง โดย

พิจารณาถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของสหภาพโซเวียต

ในชวงสงครามเย็น และรัสเซียในชวงหลังสงครามเย็น ความตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย

ตางประเทศและความสัมพันธตางประเทศของรัสเซียกับมหาอํานาจและกับภูมิภาคตางๆ ของโลก 

รวมทัง้ประเด็นรวมสมยัและแนวโนมในอนาคต        

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

PO. 386    Foreign Policy of the United States of America 

    วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

    การกําหนดนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา  โดยพิจารณาองคประกอบทางการเมือง

และปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลตอการวางแผนและดําเนินนโยบายตางประเทศ  โดยจะเนนถึงนโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา  ต้ังแตหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเปนตนมาตอภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

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

PO. 387    European Affairs 

    วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

    ความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป และวิเคราะหนโยบายตางประเทศของ

ประเทศเหลานี้  โดยพิจารณาถึงการรวมกลุมของประเทศ เชน สหภาพยุโรป  นาโต  ความรวมมือใน

ดานตาง ๆ ของประเทศในทวีปยุโรป  และความขัดแยงระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจากการลมสลายของ

ลัทธิคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก  นอกจากนี้ยังศึกษาบทบาทของกลุมประเทศในยุโรปที่มีตอ

การเมืองระหวางประเทศดวย 
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ร.    389    ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชียใต  3  (3-0-6) 

PO. 389    Foreign Policy of South Asian Countries 

    วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

    ความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศเอเชียใต  อันประกอบดวย  อินเดีย  

ปากีสถาน  อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เนปาล  ภูฐานและมัลดีฟส  โดยจะเนนความสําคัญของ

กลุมประเทศน้ีที่มีตอขบวนการไมฝกใฝฝายใด กลุมประเทศอัฟริกา  ตะวันออกกลาง  เอเชียแปซิฟค  

และประเทศอ่ืน ๆ  ตลอดจนศึกษาความรวมมือในการจัดต้ังองคกร  ความรวมมือในภูมิภาคระหวาง

กลุมประเทศเอเชียใตดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  และความรวมมือระหวางกลุมเอเชียใตกับ

องคกรภูมิภาคอ่ืน  ๆ เชน  อาเซียน  เอเปค  และสหภาพยุโรป  

3)  วิชาของหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ  

(ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

รร.120 ความรูเกี่ยวกับอาเซียนเบื้องตน      3 (3-0-6)  

PI.120 Introduction to ASEAN Affairs 

การศึกษาในวิชานี้ มีจุดประสงคที่จะนําเสนอภูมิหลังและความเปนมาของอาเซียน ซึ่งเปน

องคกรระหวางประเทศที่มีการบูรณาการในเบื้องตน โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 มุง

ศึกษาปจจัยตางๆ ที่นํามาสูการจัดต้ังสมาคมอาเซียน สวนที่ 2 มุงศึกษาถึงบทบาทในการเขามามีสวน

รวมของอาเซียนตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้น ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยจะนําเสนอถึงบรรทัดฐานหรือ

แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนเคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินนโยบายในฐานะที่เปนองคกรในระดับภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่สงผลกระทบตอประเทศสมาชิกหรือทั่วทั้งภูมิภาคในมิติที่หลากหลาย เชน 

มิติทางดานเศรษฐกิจ , มิติทางดานความมั่นคง , ประเด็นการสรางอัตลักษณรวมกัน รวมทั้งการศึกษา

ปฏิสัมพันธภายในระหวางประเทศสมาชิกของอาเซียน  

รร.121 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง   3 (3-0-6)  

PI.121 Social Science and Humanities in the Changing World 

สัมมนาเกี่ยวกับความรูความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ตางๆที่เกิดขึ้นบนโลกได โดยจะเชิญวิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดานสังคมศาสตรและมุษยศาสตร

จากหลากหลายสาขา เปนผูนําเสนอความทาทายใหมๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนการดําเนินนโยบายตอบสนอง

ตอเหตุการณตางๆเหลาน้ัน รวมทั้งการชี้แนะแนวทางในการเผชิญหนาและการปรับตัวใหสอดคลองกับ

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ระหวางกัน ซึ่งเปนการสรางโอกาสที่จะกอใหเกิดองกความรูใหมๆที่นาสนใจเพิ่มขึ้นได  
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รร.122 สังคม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน    3 (3-0-6)  

PI.122 Society, Technology and Science 

แลกเปลี่ยนประสบการณจริงทางดานการปฏิบัติเกี่ยวกับปญหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

โลกปจจุบัน โดยอาศัยแนวทางการศึกษาทางมนุษยศาสตร รวมทั้งผลกระทบที่มีตอสังคมของเราในโลก

ปจจุบัน และเพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักศึกษา และนําเสนอทางออกของประเด็นปญหา

ตางๆ รวมกับผูบรรยายรับเชิญ 

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร     3 (3-0-6) 

PI.200  English for Political Science Studies 

การพัฒนาทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด ทางดานภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมตางๆ  

เชน การอภิปรายในคาบเรียนเปนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางดานรัฐศาสตร และกิจกรรม

การเขียนรายงานหรือบทความในหัวเร่ืองตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย  ตลอดจนรูปแบบของการเขียนและ

อางอิงที่ถูกตองเปนภาษาอังกฤษจากอาจารยผูสอน  โดยใชสื่อการสอนที่เกี่ยวของกับสาขารัฐศาสตรทั้ง

จากวีดีโอและบทความตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ 

รร.201   กฎหมายปกครอง       3 (3-0-6)  

PI.201  Administrative Law 

 กระบวนการออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายของฝายปกครอง  โดยมุงเนนประเด็นศกึษา

ที่สําคัญตางๆ  เชน แนวคิดทางกฎหมาย บทบาทองคกรฝายปกครองในการบังคับใชกฎหมาย  การ

พิจารณาคดีปกครอง และ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรางกฎหมาย 

รร.241  ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ   3 (3-0-6)  

PI.241 Introduction to Public Administration and Public Policy 

 ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบขายของการบริหารรัฐกิจ วิวัฒนาการของการบริหาร

รัฐกิจและการบริหารธุรกิจ การบริหารกับสภาพแวดลอม การเมืองและการบริหาร กระบวนการบริหาร 

ประเภทขององคการภาครัฐและบุคลากร การคลังและงบประมาณ พันธะรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการ และจริยธรรมของนักบริหาร รวมถึง  เนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ และผลกระทบทางจ

ริยศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายดังกลาว 

รร.270  ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียงปจจุบันในทางการทูต  3 (3-0-6) 

PI.270  Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 

 แนวทางการดําเนินการทางทูตต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของตัวแสดงที่เปนรัฐทามกลาง

สถานการณการเมืองระหวางประเทศที่มีความซับซอน เนื้อหาเร่ิมจากสมัชชาแหงเวียนนา ( Congress of 

Vienna) แตจะเนนกรณีศึกษาตางๆที่มีความสําคัญในทางการทูตระหวางประเทศในปจจุบันมาเปน

หัวขอในการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงหลักปฏิบัติทางการทูต การจัดการตอ
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สถานการณที่เกิดขึ้นตามวิถีทางของการทูต ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นตอปฏิสัมพันธระหวางประเทศ 

และใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการนําเสนอและรวมกันอภิปรายประเด็นทางการทูตตางๆที่เกิดขึ้นใน

ปจจุบัน 

รร.274  การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบื้องตนเชิงเปรียบเทียบ   3 (3-0-6)  

PI.274 Introduction to Comparative Foreign Policy 

  ทฤษฎีและระเบียบวิธีศึกษานโยบายตางประเทศ เบื้องตน เพื่อวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบนโยบาย

ตางประเทศ โดยศึกษาและวิเคราะหโครงสรางและกระบวนการตางๆ  เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย การ

แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง  การวิเคราะหกรณีศึกษาเพื่อใหเห็นชองวางระหวางภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติ 

รร.278 สันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบื้องตน    3 (3-0-6)  

PI.278 Introduction to Peace Studies and Gender Studies 

 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษา แนวคดิรวบยอดหรือองคความรู

ตางๆ ดานสันติภาพศึกษา เชน สันติวิธี ความยุติธรรม ความรุนแรง และอํานาจ เปนตน การทําความ

เขาใจ ตรวจสอบแนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสองเพศสภาพอยางเครงครัด ฐานคติ โครงสราง

ความสัมพันธเชิงอํานาจ และผลตอชีวิตในสังคมการเมือง 

รร.280 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ และเหตุการณปจจุบัน     3 (3-0-6) 

PI.280 Theories in International Politics and Current Affairs  

 วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา ร.271 

 วิเคราะหเหตุการณและประเด็นตางๆที่เกิดขึ้นในทางการเมืองระหวางประเทศ โดยอาศัย

แนวความคิดในทางทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ และมุงเนนใหนักศึกษามีการอภิปรายประเด็นตางๆ

ในคาบเรียน ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศและการนําทฤษฎีมาใชในการอธิบายและ

วิเคราะหประเด็นน้ันๆ และวิธีการนําทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศมาใชในการอธิบายประเด็นตางๆ

ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รวมทั้ง  แนวทางการแสดงบทบาท ของ ประชาคมโลกตอการดําเนินนโยบาย

ตอบสนองตอประเด็นน้ันๆ   เชน ประเด็นความขัดแยงระหวางรัฐ , การกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธ รวมทั้งประเด็นทางดานการคาอาวุธ เปนตน 

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

PI.290 Introduction to Political Economy 

ความรูเบื้องตนในสาขาวิชาเศรษฐกิจการเมือง  ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีที่สําคัญๆ ผาน

ประวัติศาสตรของวิชาเศรษฐกิจการเมือง โดยการตรวจสอบและวิเคราะหการเกดิและวิวฒันาการของ

การระบบเศรษฐกิจทุนนิยม การศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกที่หนึ่งและที่สองตามดวยพัฒนาการสําคัญ

อ่ืนๆ จนถึงยุคของรัฐพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ในปจจุบัน   
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รร.340 นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก    3 (3-0-6)  

PI.340 Public Policy and Management in the Global Context 

  การจัดการสาธารณะของประเทศตางๆที่นาสนใจทั่วโลก โดยเปรียบเทียบระบบการเมืองการ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสงผลกระทบตอระบบการจัดการสาธารณะของประเทศที่ศึกษา ทั้งนี้ 

ใหความสนใจตอลักษณะเฉพาะของการจัดการสาธารณะของประเทศนั้นๆ และใหความสําคัญเปน

พิเศษตอประเด็นที่เปนกระแสของการจัดการสาธารณะทั่วโลก รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา

และการบริหารการพัฒนาสภาพแวดลอมที่มีผลตอการบริหารการพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

บทบาทตัวแสดง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการบริหารการพัฒนา ปญหาในการบริหารการพัฒนาตางๆ 

การบริหารการพัฒนาในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

รร.341 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย : แนวคดิและเทคนิค   3 (3-0-6)  

PI.341 Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques 

  พืน้ฐานเกีย่วกบัแนวคดิและเทคนิคการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ และแนวกระบวนนโยบาย

ต้ังแตการที่ความคิดเห็นสาธารณะกลายมาเปนนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายมาสูการปฏิบัติ และ

เหตุผลของความลมเหลว /สําเร็จของนโยบาย บทบาทของแนวคิดสาธารณะที่มีผลตอการเลือกเคร่ืองมือ

นโยบาย รวมถึงผลกระทบทางจริยศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนิน

นโยบายดังกลาว 

รร.342 การจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย : ทฤษฎีและปฏิบัติ 3 (3-0-6)  

PI.342 Organization and Human Resources Management: Theories and Practices 

  ความหมาย  วิธีการศึกษา ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆที่เกี่ยวกับองคการและการจัดการ ศึกษา

และวิเคราะหโครงสรางองคการ ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอองคการ และกระบวนการจัดการวางแผน การ

อํานวยการ และการควบคุม ตลอดจนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองคการ รวมถึงปรัชญา แนวคิด 

หลักการ และนโยบายของการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ กระบวนการและเทคนิคของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยภาครัฐ การกําหนดงานและตําแหนง รวมทั้งศึกษาปญหาของการบริหารทรัพยากร

มนุษยภาครัฐ โดยคํานึงถึงผลกระทบ ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการบริหารงานทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 

รร.343 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ     3 (3-0-6)  

PI.343 Strategic Planning and Management 

  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อนําไปปรับใชกับหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคการอิสระ และองคการสาธารณะตางๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจขององคการ การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม การกําหนดกล

ยุทธที่เหมาะสม การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ การเปรียบเทียบองคกรที่เปนเลิศทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ เพื่อมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
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รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม     3 (3-0-6)  

PI.344 Environmental Management and Policy 

  กระบวนการและเคร่ืองมือทางนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม แนวทาง และมาตรการตางๆในการ

จัดการสิ่งแวดลอม กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภาวะมลพิษดานตางๆ บทบาทของตัวแสดงและ

องคการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การประสานนโยบายสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับนโยบายการ

พัฒนาประเทศดานอ่ืนๆ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาความขัดแยงตางๆ ทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนนโยบายและการ

จัดการสิง่แวดลอมในระดับระหวางประเทศ 

รร.345 การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน     3 ( 3-0-6) 

PI.345 Disaster and Emergency Management 

  พื้นฐานของการบริหารจัดการองคกรที่มีหนาที่ปฏิบัติงานตอบรับตอภาวะที่เรงดวน การจัดการ

ภายในองคกรในภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉินตางๆ เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอกและภัย

พิบัติแตละชนิด ตลอดจนการดําเนินงานของเครือขายการบริหารและการจัดการองคกรภาครัฐและภาค

ตางๆที่เกี่ยวของกับการบรรเทาสาธารณภัย ปจจัยที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีกระบวนการตัดสินใจที่

ถูกตองมากขึ้น โดยใชกรณีศึกษาในการบริหารการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทั้งในและ

ตางประเทศเปนตัวอยางจริงประกอบการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจถึงการนําหลักการไปใชอยาง

แทจริง 

รร.346 นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมือง     3 (3-0-6)  

PI.346 Urban Planning and Development Policy 

  ความหมายและวัฏจักรของเมือง บทบาทของเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม วิเคราะหสภาพปญหาที่มาพรอมกับการเติบโตของเมือง เขาใจถึงทิศทางการพัฒนาเมือง รวมทั้ง  

องคกรที่เกี่ยวของในกระบวนการนโยบายและการจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการเมืองในมิติ

ตางๆ เชน ผังเมือง สิ่งแวดลอม และการบริการทางสังคม รวมทั้งกระบวนการและเทคนิคการมีสวนรวม

ในการจัดการเมืองจากประสบการณทั้งในและตางประเทศ 

รร.347  การคลังและการงบประมาณ      3 (3-0-6)  

PI.347 Fiscal and Budgeting 

  เปาหมายและหนาที่ดานเศรษฐกิจของรัฐ กิจกรรมทางการคลัง ระบบการคลัง การจัดการดาน

รายรับ การจัดการดานภาษีอากร และหนี้สาธารณะของประเทศ การจัดการดานรายจาย งบประมาณ 

ความสําคัญและบทบาทของงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ระบบงบประมาณ ปญหาทางการ

คลังและงบประมาณ และผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการบริหารการคลังและงบประมาณของ

ประเทศ 
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รร.348  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ      3 (3-0-6)  

PI.348 Comparative Public Administration 

  ระเบียบวิธี ทฤษฎี และตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารรัฐกิจ เปรียบเทียบระบบการ

บริหารรัฐกิจของประเทศไทยกับนานาประเทศ ทั้งที่กําลังพัฒนาและที่พัฒนาแลว พิจารณาลักษณะ

สําคัญและปญหาของระบบการบริหารของประเทศตางๆ อันเปนผลมาจากอิทธิพลทางการเมือง ระบบ

กฎหมาย วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

รร.373 อาเซียนในกิจการระดับโลก       3 (3-0-6) 

PI.373 ASEAN in Global Affairs  

 บทบาทและแนวทางการดําเนินงานของอาเซียน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธตอตัวแสดงอ่ืนๆนอก

ภูมิภาคในเชิงลึก โดยศึกษาจากแนวทางการดําเนินงานและกลไกตางๆในการตอบสนองตอสถานการณ

ความทาทายใหมๆที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน จุดยืนและบทบาทของอาเซียนและประเทศสมาชิกของ

อาเซียนตอปฏิสัมพันธระหวางประเทศกับตัวแสดงตางๆ  ที่มีบทบาทสําคัญในระดับโลก อาทิเชน 

สหรัฐอเมริกา  จีน  ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป เปนตน   

รร.374 จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน        3 (3-0-6)  

PI.374 China in the Current World Affairs 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

 นโยบายตางประเทศของประ เทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทฤษฎีและกรอบการวิเคราะห

ดานความสัมพันธระหวางประเทศ  ปจจัยและเหตุการณสําคัญที่นํามาสูการที่จีนมีบทบาทสําคัญในโลก 

และการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนในดานตางๆ เชนความขัดแยงเร่ืองดินแดนและ

ความสัมพันธทางดานการคา  เปนตน รวมทั้งพิจารณาการดําเนินนโยบายตางประ เทศ ของจีนตอ

มหาอํานาจและประเทศเพื่อนบาน และผลของการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนดังกลาว 

รร.375 การวิเคราะหการจัดการระหวางประเทศ     3 (3-0-6)  

PI.375 International Management Analysis 

  วิเคราะหเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับประเด็นระหวางประเทศตางๆ แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง 

และกระบวนการของนโยบายสาธารณะระหวางประเทศ โดยใชกรณีศึกษา รวมทั้งการกําหนดนโยบาย 

การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ และการประเมินผลในบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

รร.376 ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธระหวางประเทศ   3 (3-0-6)  

PI.376 Alternative Approaches in International Relations 

  ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน เกี่ยวกับ วาทกรรมและการ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศ โดยใชกรณีศึกษา   เพื่อถอดบทเรียนและนําไปประยุกตใชใน

สถานการณปจจุบัน ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
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รร.377 ความมั่นคงและยุทธศาสตรศึกษา      3 (3-0- 6) 

PI.377 Strategic Studies 

  สํารวจแนวคิดความมั่นคงแบบตางๆ เชน ความมั่นคงรวมกัน การปองกันรวมกัน ความมั่นคง

เบ็ดเสร็จ ความมั่นคงโดยรวมมือกัน วิเคราะหประเด็นความมั่นคงทั้งแบบเดิมและแบบใหมซึ่งมีผลตอ

การเมืองระหวางประเทศในปจจุบัน เชน การกอการราย ความขัดแยงเร่ืองเชื้อชาติศาสนา ตลอดจน

ความเปลี่ยนแปลงทางดานยุทธศาสตรทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค  โดยเนนภูมิภาคเอเชียในการ

จัดการกับประเด็นปญหาเหลาน้ี 

รร.378 ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน      3 (3-0-6) 

PI.378 Japan in the Current World Affairs 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศของญ่ีปุนปจจุบัน  โดยเนนที่มุมมองของญ่ีปุนตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  ความสัมพันธญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา  และตําแหนงแหงที่ของญ่ีปุนในเอเชียที่

กําลังเติบโตขึ้น  ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายตางประเทศของญ่ีปุน  โดยเฉพาะ

ความสัมพันธระหวางการเมืองภายในกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายตางประเทศ 

รร.379 ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก      3 (3-0-6)  

PI.379 Islam and Global Politics 

  สํารวจศาสนาอิสลามและบทบาททางการเมืองในปจจุบัน การใชศาสนาอิสลามในการต้ัง

กระบวนการตางๆ อยางเชน Muslim Brotherhood, Hamas, Hisbollah and Jama’ah Islamiyah และ

วิเคราะหจุดประสงคขององคกรและผลกระทบตอการเมืองระหวางประเทศและผูสนันสนุน 

รร.380 รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ     3 (3-0-6)  

PI.380 Nation State and Transnationalism 

  สํารวจพลังขามชาติ ที่สงผลตอรัฐชาติและอธิปไตย ตรวจสอบทั้งพลังที่ตอกย้ําเสนแบงระหวาง

รัฐชาติ กับพลังที่ตัดผานเสนแบง ประเด็นปญหาในวิชาน้ีเชน การสํารวจพลังขามชาติที่มีผลตอพลวัตร

ดานเศรษฐกิจ การเมือง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และพื้นที่ทางสังคมกับการอพยพ โดยใช

กรณีศึกษา เพื่อถอดบทเรียนและนําไปประยุกตใชในสถานการณปจจุบัน 

รร.381  โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล      3 (3-0-6)  

PI.381 Globalization and Governance 

  กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบัน ซึ่งถูกกําหนดโดยปฏิสัมพันธระหวางพลังอํานาจของตลาด และ

รัฐชาติทั้งหลาย ตลอดจนผลกระทบและวิธีจัดการรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน ของสถาบันของรัฐ 

นอกจากนั้นยังสํารวจกติกาและระเบียบวาระใหมๆ ในระดับพหุภาคีและองคการระหวางประเทศ 
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รร.382 การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ     3 (3-0-6)  

PI.382 The Politics of International Development 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระเบียบวิธีศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติขององคกร

ระหวางประเทศ และองคกรตางๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยใชเหตุการณจริงมาศึกษา

ปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกี่ยวของในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เชน การเปดเสรีทางดาน

เศรษฐกิจ และการเมือง ความขัดแยงทางกลุมชาติพันธุ ตลอดจนใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็น

อยางอิสระ 

รร.383 การเมืองและการผลิตขามชาติ      3 (3-0-6)  

PI.383 Politics of Transnational Production       

  การเมืองของการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และภาคบริการที่ไดขยายตัวขึ้น

อยางขนานใหญในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา รูป แบบของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การทํา

ฟารมประกันที่มีตอเศรษฐกิจการเมืองของประเทศทั้งประเทศผูสงและประเทศผูรับ โดยจะเนน

ปฏิสัมพันธระหวางการผลิตขามพรมแดนกับคุณลักษณและนโยบายของรัฐ ตลอดจนประชาสังคม 

รร.384 รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3 (3-0-6)  

PI.384 State, Market and Governance 

  ความสัมพันธระหวางรัฐกับตลาดทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนการควบคุมตลาดโดยรัฐ

ในรูปของการกําหนดและผอนคลายกฎระเบียบ ตลอดจนการออกกฎระเบียบขึ้นมาใหม และการที่

ตลาดสามารถลดอํานาจรัฐ วิเคราะหการที่ตลาดเปนสวนหนึ่งของสถาบันทางสังคมและการเมือง 

ตลอดจนของระบบการเมืองและตลาดที่มีความแตกตางกัน ตามเงื่อนไขและสภาพในแตละประเทศ 

โดยศึกษาทั้งประเด็นในประวัติศาสตรและปจจุบัน 

รร.385 สันติภาพศึกษา        3 (3-0-6)  

PI.385 Peace Studies 

  แนวคิด วิธีการในการสรางสรรคและธํารงไวซึ่งสันติภาพในระดับบุคคล และชุมชนสังคม ทั้ง

ใชกรณีศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขขอขัดแยงโดยสันติวิธี และขอจํากัดตางๆ ในการเสริมสราง

สัมพันธภาพ สันติภาพใหเกิดขึ้นในสังคม 

รร.386 เพศสภาพศึกษา        3 (3-0-6)  

PI.386 Gender Studies 

  ตรวจสอบและทําความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับระบบสองเพศสภาพ ฐานคติ โครงสราง

ความสัมพันธเชิงอํานาจ และผลตอชีวิตในสังคมการเมือง 
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รร.387 การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอม      3 (3-0-6)  

PI.387 Environmental Politics 

  ประเด็นปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม เบื้องตน ที่ไดกลายเปนประเด็นสําคัญในเวทีความสัมพันธ

ระหวางประเทศ มุงศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง นโยบาย ตัวแสดงที่สําคัญและองคการระหวางประเทศที่มี

บทบาทในการจัดการกับประเด็นและปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

รร.388 ความมั่นคงของมนุษย       3 (3-0-6)  

PI.388 Human Security 

  วิเคราะหเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษยในโลกปจจุบัน โดยมุงเนนศึกษาเหตุการณในปจจุบัน

เพื่อไดเห็นและเขาถึงปญหาทางดานความมั่นคงของมนุษยที่เกิดขึ้นจริง 

รร.389 ประเด็นขามชาติและประชาสังคม      3 (3-0-6)  

PI.389 Transnational Issues and Civil Society 

 วิเคราะหเกี่ยวกับประเด็นปญหาขามชาติในโลกปจจุบัน เชน ปญหาเร่ืองสิ่งแวดลอม การ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และบทบาท ขอจํากัดในภาคประชาชนที่เขาไปมีบทบาทในการจัดการกับประเด็น

ปญหาเหลาน้ี 

รร.391  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับ   3 (3-0-6) 

นโยบายเศรษฐกิจและการเมือง 

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

ศึกษาการดําเนินนโยบายของภาครัฐ  ควบคู กับระบบสถาบันและระบอบการปกครอง มี

ความสําคัญที่เปนขั้นพื้นฐานความเขาใจการยกระดับประสิทธิภาพในการใชนโยบายทางดานจุลภาค

และ มหภาคตางๆ ที่จะใชในการขับเคลื่อนในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม   การศึกษาจาก

ทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร และนิติศาสตร เพื่อที่จะหาแนวคิดในการยกระดับขีด

ความสามารถ เชน การออกแบบความเสถียรภาพของการเมือง การรักษาระดับภาวะเงินเฟอที่สงผลตอ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาว และการสรางสวัสดิการในรูปแบบของนโยบายที่ดีเปนตน 

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

PI.392 Comparative Political Economy 

สํารวจขอถกเถียงสําคัญในระบบเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบในปจจุบันโดยเนนศึกษา 

กําเนิดวิวัฒนาการและการปฏิรูปของสถาบันตลาดตางๆ เนื้อหาวิชาเร่ิมตนดวยการวิเคราะหงานเขียน 

สําคัญๆ ในสาขา วิชาเศรษฐกิจการเมือง  ศึกษาวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบของเศรษฐกิจการเมืองของ

ประเทศตางๆ เชน ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริก า ญ่ีปุน เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา   

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมของประเทศกําลังพัฒนารวมไปถึงเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ 

คอมมิวนิสตเกา 
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รร.395  เศรษฐศาสตรการเมอืงในเอเชยีตะวันออก     3 (3-0-6) 

PI.395  Political Economy in East Asia       

 ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน จีน เกาหลีใต และไตหวัน  

มุมมองทั้งทางทฤษฎีและกรณีศึกษา เพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางรัฐกับธุรกิจ ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมในประเทศเหลานี้ 

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

PI.396 Political Economy in Southeast Asia 

ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักในอาเซียน มุมมอง

ทั้งทางทฤษฎีและกรณีศึกษา เพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางรัฐกับธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางรัฐกับสังคมในประเทศเหลานี้ 

รร.397 ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร      3 (3-0-6) 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 

การประยุกตทฤษฎีเกมกับความเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองภายใตกรอบและเงื่อนไขของเกม

ความรวมมือและเกมที่ไมมีความรวมมือ  และระบบสถาบันควบคูกับระบอบการปกครองที่มีผลตอ

นโยบายตางๆ  เชน นโยบายความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน เนื่องจากการบริหารกลยุทธของ

ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการวิเคราะหผลดีและผลเสียจากนโยบายตางๆ  

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

PI.398 Public Choice  

การเปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกต้ัง ภายใตเงื่อนไข  

Westminster Model และ Consensus model โดยนําเคร่ืองมือหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร

แบบตะวันตก มาวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมือง และหลักเกณฑของการดําเนินการนโยบายตางๆ            

ที่สําคัญ โดยทําความเขาใจถึงปญหาที่นํามาสูความแตกตางในดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในกลุม

ประเทศตางๆ  ซึ่งระบบสถาบันทางการเมืองโดยทั่วไปเปนตัวบงชี้ถึงความสัมพันธของระบบพรรค

การเมือง กลุมผลประโยชน การเลือกต้ัง และ แนวคิดทางวัฒนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยใน

การดําเนินทางดานนโยบายตางๆ และการบริหารประเทศในรูปแบบของระบบสถาบันที่เปนอยู    

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

PI.399 Global Political Economy of Trade and Finance 

 ระบบของพื้นฐานทางการเมืองและสังคมของการคาโลกและตลาดการเงิน ในมิติของการ

ดําเนินงาน กระบวนการ และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจโลก พลวัตและวิวัฒนาการของการคาและ

อํานาจทางการเงินในมุมมองทางประวัติศาสตรโดยเนนความสัมพันธที่ซับซอนระหวางระบบการเงิน

โลก รัฐชาติและสังคม มุงเนนศึกษาคุณสมบัติรวมสมัยของการคาโลกและระบบการเงิน และผลกระทบ
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ตอเสถียรภาพทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในประเทศทุนนิยมที่กาวหนาเชนเดียวกับ

ในประเทศกําลังพัฒนา 

รร.443 สัมมนานโยบายสาธารณะ      3 (3-0-6)  

PI.443 Seminar in Public Policy 

 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่นาสนใจทางวิชาการ เนื้อหาสาระของนโยบาย และ

ผลกระทบทางจริยศาสตร การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันเปนผลจากการดําเนินนโยบายดังกลาว ใน

การสัมมนาจะมีการใชกรณีศึกษาประกอบ 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ       3 (3-0-6)  

PI.444 Seminar in Public Administration 

 สมัมนาประเด็น และ/หรือปญหาการบริหารรัฐกิจดานตางๆ โดยเนนปญหาการบริหารรัฐกิจ

ของประเทศที่กําลังพัฒนา เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดองคการ การคลังและงบประมาณ 

ฯลฯ มีการคนควารายงาน การศึกษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกับปญหาการบริหารรัฐกิจของไทย และ

เปรียบเทียบกับของตางประเทศ 

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  3 (3-0-6)  

PI.481 Seminar: Problems in International Politics and Economics 

 ประเด็นปญหาการเมือง เศรษฐกิจระหวางประเทศ แบงออกเปนสองสวน สวนที่หนึ่งจะศึกษา

เกี่ยวกับระเบียบวิธีศึกษาและทฤษฎี สวนที่สอง จะมุงทําความเขาใจ ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับประเด็น

ปญหาการเมืองและเศรษฐกิจทามกลางความซับซอนของโลก 

รร.482 สัมมนา : โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ   3 (3-0-6)  

PI.482 Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State 

 กระแสโลกาภิวัตน และบทบาทรัฐ และความรวมมือที่สําคัญระดับภูมิภาค เนนถึงผลกระทบ

ของกระแสครอบโลกตอกระบวนการระหวางประเทศ ความขัดแยง ความรวมมือ และการกําหนด

นโยบายและสถาบันระหวางประเทศ และของรัฐ การศึกษาวิเคราะหจะเปนในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ

ความรวมมือในภูมิภาคอ่ืนๆ กับความรวมมือลักษณะตางๆ ที่เกิดขึ้นในเอเชีย 

รร.483 สัมมนาความขัดแยงและการจัดการกับความขัดแยง ระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

PI.483 Seminar in International Conflict and Resolution 

 ความขัดแยง สงครามและสันติภาพ วิวัฒนาการของระเบียบวิธีคิดทฤษฎี การนําหลกัการ มา

ประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะหถึงสภาพ และรูปแบบตางๆ ของความขัดแยงและสงครามในปจจุบัน 
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รร.484  สัมมนาความรวมมือระหวางประเทศ     3  (3-0-6) 

PI.484 Seminar in International Cooperation 

 ความสัมพันธระหวางประเทศที่เนนศึกษาโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ โดย

อาศัยกรอบแนวคิดวาดวยความรวมมือ สถาบัน องคการและระบบกฎเกณฑ ( Regime) ระหวางประเทศ 

ฯลฯ  สํารวจทฤษฎีและการปฏิบัติตางๆ ที่มีนัยสําคัญ เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตโดยจะเลือกศึกษาเชิงเปรียบเทียบบางกรณีที่เหมาะสม 

รร.485 สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร      3 (3-0-6)  

PI.485 Seminar in Political Science 

 แนวคิด ทฤษฎีและแนวศึกษาที่สําคัญที่อธิบายความหมายของรัฐศาสตร ในยุคปจจุบัน รวมทั้ง

พิจารณาขอถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนทัศนและคานิยมตางๆ ตลอดจนศึกษาถึงเหตุการณปจจุบัน 

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

PI.493  Special Issues in Political Economy 

หัวขอเฉพาะในดานเศรษฐศาสตรการเมือง เพื่อใหความรูแกนักศึกษาในประเด็นที่เฉพาะ  

เจาะจงที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรการเมือง 

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

PI.494 Political Economy of Development 

 การสํารวจหัวขอที่เกี่ยวของกับการพัฒนาซึ่งจะเนนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 

การเปลี่ยนแปลงเสนความยากจนในรูปแบบของนโยบายที่จะนํามาอธิบาย รวมถึงการยกตัวอยางที่

เกี่ยวของกับแนวคิดการในรูปแบบการวิเคราะหการคาระหวางประเทศและการเงินในมุมมองตางๆ  

เชน เศรษฐกิจและการเมือง และความรวมมือตางประเทศ เปนตน 

รร.574 ฝกงานเกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจการเมือง  และการระหวางประเทศ  3 ( 0-6-3) 

PI.574 Internship and Training in Politics, Political Economy and International Relations  

 วิชาบังคับกอน: นักศึกษาชั้นป 3 ขึ้นไป โดยไดรับอนุมัติจากผูสอน 

 การฝกงานและการฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณตางๆ  ที่ไดรับระหวางการ

ฝกงาน จากองคกรหรือหนวยงานในสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษา

สําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สนใจฝกงานในชวงระหวางปดภาค

เรียนฤดูรอน 
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4) วิชาบังคับนอกคณะ 

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

EE.210  Introductory Economics                  

(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตรเทานั้น  และจะไมนบัหนวยกติให  หากสอบได  วิชา ศ. 211  

หรือ ศ. 212 หรือ ศ. 213 หรือ ศ. 214 กอนหรือหลงั หรือกําลังศึกษาวิชาเหลาน้ีอยู) 

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ในสวนของเศรษฐศาสตรจุลภาค ศึกษาถึง

อุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต และตนทุน  พฤติกรรมของหนวยผลิต 

โครงสรางและพฤติกรรมการแขงขันของหนวยผลิตในตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ  ตลาดผูกขาด 

และตลาดที่ไมสมบูรณ  แนวคิดความลมเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด 

ในสวนของเศรษฐศาสตรมหภาค  ศึกษาถึงเปาหมาย และปญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเขาใจถึง

รายไดประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งการนําดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใชในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ  

ในภาคตางประเทศศึกษาถึงความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศ และขอโตแยงระหวาง

การคาเสรี และการปกปองตลาด 

   3.1.5.2   คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1) วิชาศึกษาท่ัวไป  

หมวดมนุษยศาสตร (Humanities) 

มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร  2 (2-0-4)  

TU 110   Integrated Humanities 

 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, 

intellectual and creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the 

problems that humanities are confronting, such as the impacts of: technological development, 

violence, wars, and various world crises so that we can live well in a changing world. 

หมวดสังคมศาสตร (Social Science) 

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

TU 100 Civic Education  

Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 

understanding of the concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-

development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing 

issues in their society through real-life practices. 
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มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร 2 (2-0-4) 

TU 120   Integrated Social Sciences  

This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role 

for society.The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation 

of social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the 

explanation of social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and 

major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is 

the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives-individual, 

group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.  

หมวดวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร (Sciences and Technology) 

  วิทยาศาสตร (Sciences)  

มธ.130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  2 (2-0-4) 

TU 130   Integrated Sciences and Technology 

To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for 

scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as 

well as the impacts of science and technology on economies, societies and environments.  Current 

issues involving the impacts of science and technology on moral, ethics and human values. 

  คณิตศาสตร (Mathematics and Computers) 

มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                             3 (3-0-6) 

TU 151 General College Mathematics 

(A non-credit subject to the students’ faculty code of 02, 04 and from 09 to 14,16,17) 

To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to 

linear programming; logic; measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive 

statistics; index number; introduction to probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages. 

มธ.152 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 

TU 152   Fundamental Mathematics  

(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have 

gained not less than 16 credits or as demanded by their faculty.) 

To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems 

of inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, 

curve sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations. 
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มธ.153 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 

TU 153   General Knowledge about Computers  

To study the essential components of computer systems including hardware, software, data 

and its processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving 

using computers and software packages, security, ethics and laws related to computer usage and 

information systems. 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร 3 (3-0-6) 

TU 154 Mathematical Foundation  

To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, 

structure of the real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation 

of axes and sketching of graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing 

functions, partial fractions decomposition, introduction to number theory. 

มธ.155 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6) 

TU 155  Elementary Statistics  

To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  

random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary 

sampling and sampling distributions; estimation and  hypotheses testing for one and two populations; 

one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square test. 

มธ.156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3 (3-0-6) 

TU 156  Introduction to Computers and Programming  

Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and 

application software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development 

methodology, problem solving using high-level language programming. 

หมวดภาษา (Language) 

  ภาษาไทย (Thai) 

ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน  3 (3-0-6) 

TH 160    Basic Thai 

(For foreign students or allowed by Thai Department) 

Basic Thai language – alphabet, vocabulary, phrases, and sentences.  It also provides the 

four basic skills: listening, speaking, reading and writing. 
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 Remarks 

 1.  Students must be a foreigner or a Thai citizen who cannot use Thai properly. 

 2.  If a student has proficiency in the basic skills, they should enroll in TH 161. 

 3.  As required by the curriculum, students must enroll in two courses in Thai – TH 161 and 

TH 162, or TH 161 and TH 163. For students who enroll in TH 160, the program designates TH 161 

as the second requisite course. 

ท.161 การใชภาษาไทย 3 (3-0-6) 

TH 161  Thai Usage  

Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on 

drawing the main idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 

  ภาษาอังกฤษ 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  1 0 (3-0-6) 

EL 070 English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 

A non-credit course designed for those students with low English command and unable to 

enroll directly into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ 

for Unsatisfactory and will not be counted towards the students’ total credits and GPA).   

A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four 

basic integrated skills of listening, speaking, reading and writing. 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  3 (3-0-6)  

EL 171 English Course 2  

Prerequisite  : EL 070 or  Language  Institute  placement 

An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop 

students’ English proficiency at a higher level. 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3  3 (3-0-6)  

EL   172   English Course 3 

Prerequisite  :  EL 171  or  Language  Institute  placement 

An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more 

sophisticated level than the prior course especially in speaking and writing. 
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2)  วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

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

PO. 210    Introduction to  Political Philosophy 

    Origins and meaning of political philosophy and important issues in political philosophy 

such as the goal of humanity, the state, justice etc., by dividing and examining the differences between 

problems and solutions in political philosophy as well as modern political thought.  Students will 

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

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

PO. 211    Introduction to Political Science 

    Nature and methods of political science, the relationship between political science and other 

social sciences.  The course will cover various political theories, principles or power and its application,  

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

power, political movements and international bodies.   

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

PO. 271   Introduction to  International Relations       

   Foundations of international politics; the nature and structure of international relations; 

political, military, economic, social and cultural factors as well as ideologies which impact on state 

behaviour; development of international cooperation in its different forms, such as practice 

regulations, laws and international institutions resulting from and affecting the above factors.   

ร.    290      องคการระหวางประเทศ      3 (3-0-6)  

PO. 290    International Organizations        

     Prerequisite: Have earned credits of PO. 271 

     History of different levels of international organisations, from the Hague Convention, the 

League of Nations, the United Nations and the World Trade Organisation to various regional 

organisations.  The course will highlight the structure, powers, responsibilities, role and operations of 

these organisations in resolving international problems in different aspects i.e. social, economic and 

political aspects, as well as consider successes and failures of international organisations.   
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ร.    291   กฎหมายระหวางประเทศ      3 (3-0-6)  

PO. 291    International Law                         

Principles and theories of international law; origin of international law from the past to the 

present; the relationship between domestic and international law; status of individuals under 

international law; rights and responsibilities of inter-state relations and state and private sector 

relations; origin and role of international organisations, international maritime law and other issues 

regarding international law and politics, economy, society etc. studied on a case by case basis.   

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

PO. 300    Social Science Methodology          

    Prerequisites: Have earned credits of PO 211  

    Methods of data collection and research in social sciences, both quantitative and qualitative 

research, including building a research concept, a research question, formulating hypotheses / 

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

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

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

PO. 321   Thai Government and Politics           

   Prerequisites: Have earned credits of  PO 211  

   Factors involved in Thai politics and government such as history, social structure, culture, 

economy and Thai politics; characteristics and trends of Thai political life; characteristics of political 

behaviour;  analysis of the relationship between political life and socioeconomic factors; examination 

of problems in politics and government in the age of change affected by the above factors.  

ร.   370     ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย    3 (3-0-6) 

PO. 370    Thai Foreign Affairs         

     Prerequisite: Have earned credits of PI. 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      ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3 (3-0-6)   

PO. 371     Southeast Asian Affairs       

Prerequisite: Have earned credits of PI. 280  

International relations in southeast Asia and links with superpowers outside the region.  

This course begins by examining the historical factors impacting on international relations of the 

above countries, following on with studying the challenges and important issues currently faced by 

countries in the region and also analyzing conflict and cooperation under these challenging conditions.   

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

PO. 373    Foreign Relations and Policies in East Asia  

       Prerequisite: Have earned credits of PI.280 

    Foreign relations of east Asian countries, i.e. China, Japan, North and South Korea and Taiwan; 

relations of these countries with superpowers and countries in nearby regions and the role of these east Asian 

countries in international organizations.   

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

PO. 375  Latin American Affairs       

 Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

 Background of foreign policy of Latin American countries from the past to the present, 

focusing on current events and considering the grouping together of these countries, particularly 

within the North American Free Trade Agreement.  In addition, the course considers foreign policy 

implementation by each of the countries towards the USA and other countries. 

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

 PO. 376    Middle East Affairs         

     Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

     Foreign policy and conflict resolution of Middle Eastern countries, considering the 

formation of the Arab League , policy implementation of these countries towards the United Nations, 

towards superpowers and towards other international political problems, especially the relationship 

between the Arab states and Israel.  
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ร.   380   เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ     3 (3-0-6)  

PO. 380  Economics and International Politics       

  Prerequisites: Have earned credits of  PO 271  

  Connection between economic factors and international politics; relationships between 

power and wealth or poverty at an international level by analyzing international economic and 

political development from the colonial era to the present.  This will be done by using a theoretical 

approach and from the viewpoint of international political economy, focusing on events from after the 

Second World War onwards.      

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

PO. 385    Foreign Policy of Russia    

   Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

    Study development and role of Russia in global politics since the Second World War by 

considering domestic and international factors that influence foreign policy formation of the Soviet 

Union during the Cold War and of the Russian Federation in the Post-Cold War, continuity and 

changes in foreign policy and Russian foreign relations with the major powers and regions in the 

world, as well as contemporary issues and tendency in the future. 

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

PO. 386     Foreign Policy of the United States of America      

    Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

     Making of US foreign policy, considering political and other components and factors that 

influence foreign policy planning and implementation and focusing on American foreign policy 

towards different regions of the world from World War II onwards.   

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

PO. 387    European Affairs         

   Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

    Relationship between the different European states and analysis of foreign policy of these 

countries, considering groupings of these countries such as the European Union and NATO; 

cooperation on various issues between European countries and conflict between countries created 

after the fall of communism in eastern Europe.  The course will also look at the role of European 

states in international politics.   
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ร.   389  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชียใต  3  (3-0-6) 

PO. 389 Foreign Policy of South Asian Countries       

 Prerequisite: Have earned credits of PI. 280 

 Relationship between states in south Asia, comprising India, Pakistan, Afghanistan, 

Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan and the Maldives, focusing on the importance of these countries in 

non-alignment movements with states in Africa, the Middle East, the Asia Pacific and other regions.  The 

course will also study cooperation in forming organisations, cooperation within the south Asian region in 

terms of economy, politics and society as well as cooperation between south Asia and organisations of states 

in other regions, such as ASEAN, APEC and the EU.  

 

3)  วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

รร.120  ความรูเกี่ยวกับอาเซียนเบื้องตน      3 (3-0-6) 

PI.120   Introduction to ASEAN Affairs      

As ASEAN deepens its integration, this aims to introduce students to ASEAN’s role and how 

it functions as a regional organization in Southeast Asia.  First, it examines the historical factors that 

led to the formation of ASEAN and how the organization in terms of functions and roles has evolved 

over the years.  It then explores how these evolved functions, norms and practices have an impact on 

its individual member states as well as the region on the whole in different areas such as economy, 

security, identity building and intra-ASEAN relations. 

รร.121  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง   3 (3-0-6) 

PI.121  Social Science and Humanities in the Changing World     

Each week, the course invites a speaker from a different discipline in the field of the social 

sciences and humanities to talk about new challenges we are facing in our ever-changing world. 

Students will also learn about empirical solutions, practices, and policies in responding to these 

challenges. Discussions will also open opportunities for interactive learning. 

รร.122  สังคม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน    3 (3-0-6) 

PI.122   Society, Technology and Science         

How does new technology and advances in science affect our society? This unit aims to 

create an interactive forum for those involved in science and technology to raise their concerns or 

respond to concerns raised by society and students. The series of talks aims to answer contemporary 
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concerns with science and technology; the potential challenges ahead, how they affect society, and 

different ways in managing with these new changes. 

รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร    3 (3-0-6) 

PI.200   English for Political Science Studies     

By utilizing films and reading materials including journals articles in the field of political 

science, this course encourages students to improve their writing and reading skills. Students will be 

assigned reading material where they will be strongly encouraged to discuss the content in class. The 

class will also be encouraged to develop their writing skills such as forming arguments, structuring 

essays and referencing. 

รร.201  กฎหมายปกครอง       3 (3-0-6) 

PI.201   Administrative Law        

Based on an historical perspective, seeks to examine the legal relationship relating to 

administrative agencies. Topics include legal frameworks, proper roles of agencies in interpreting the 

law, judicial review of decision-making and public participation in agency rule making.  

รร.241  ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ    3 (3-0-6) 

PI.241   Introduction to Public Administration and Public Policy    

 Definitions, theories, concepts, the scope of public administration and public policy; the 

evolutions of public administration and policy, and their environmental factors will be examined. The 

study will also examine politics and administration, process of management, public policy, public 

organization and public personnel, public finance and budgeting, mission and public accountability, 

including the ethics of public executive. Upon completion of the course, students will have an 

understanding of the relationship between public administration and public policy and how one is 

translated into another. 

รร.270  ประวัติศาสตร  แนวทาง  และขอถกเถียงปจจุบันในทางการทูต  3 (3-0-6) 

PI.270   Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates    

 Starting from the Congress of Vienna, this course first explores how different approaches to 

diplomacy have evolved over the years. Students will also gain a theoretical understanding of how 

states, through diplomacy, pursue their foreign policy within a complex global arena. Various cases 

studies of major current diplomatic events will be also examined for students to learn the more 

practical side of diplomacy, how these diplomatic events and the subsequent agreements have had an 

impact on international relations. Class discussion is strongly encouraged. 
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รร.274   การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบื้องตนเชิงเปรียบเทียบ   3 (3-0-6) 

PI.274   Introduction to Comparative Foreign Policy      

 Students will be introduced to the analytical and conceptual tools crucial to analyzing foreign 

policies which will also assist students in identifying the differences and similarities; and changes and 

continuities in the foreign policy processes of states across the globe.  Various case studies will be 

used to highlight the theoretical debates.  The course will also consider the gap between theory and 

the realities decision makers are facing in formulating foreign policy. 

รร.278  สันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบื้องตน  3 (3-0-6) 

PI.278   Introduction to Peace Studies and Gender Studies     

 Students are introduced to both peace and gender studies. The course is divided into two 

parts. The first part examines alternatives to war and to reflect upon the nature of peace as a 

sustainable condition at the individual as well as collective level. The course introduces students to the 

fundamental concepts of both conflict studies and peace studies including but not limited to peace, 

justice, power, violence, peacemaking, and peace building. The second half of the course examines 

the concept of gender and how it is constructed which in turn impacts the way we structure social life.  

It emphasizes how the social constructs of race, class, gender, and sexuality intersect to legitimize 

power and privilege for women and men. 

รร.280  ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ และเหตุการณปจจุบัน     3 (3-0-6) 

PI.280  Theories in International Politics and Current Affairs     

This course seeks to familiarize students with analyzing international events and issues based on 

theoretical and conceptual perspectives. Critical class discussion will also be encouraged. The first half 

of this course will survey the theories and methods of analysis predominant in international politics. The 

second of this course explores how we can apply theories to explain contemporary issues and how our 

international community response to these issues. Current key topics of study would include but limited 

to inter-state conflicts, terrorism and arms proliferation and trade. 

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

PI.290 Introduction to Political Economy 

 By focusing on the important works in political economy, this course provides an 

introduction to the field of political economy by examining key theoretical developments through 

history of the discipline. The course will also examine the emergence and evolution of capitalism 
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beginning with the study of the first and the second “global trading” systems followed by other 

important developments until the rise of competition state under globalisation.  

รร.340  นโยบาย และการจัดการสาธารณะในบริบทโลก    3 (3-0-6) 

PI.340  Public Policy and Management in the Global Context       

 How does public management and public policy differ when the global environment and 

settings change? This course aims to stimulate discussion on how the global dynamic affects the study 

and practices of public policy and management such as regionalization and international 

collaboration. It will also encourage students to analyze organizations and groups actors in the global 

movement especially those of international organizations. Course readings and discussions identify 

and explain recent global public management and policy trends, as well as the differences between the 

public management and policy structures and processes that change within the countries locally, 

regionally, and globally. 

รร.341 การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย: แนวคดิและเทคนิค   3 (3-0-6) 

PI.341 Policy Analysis and Evaluation: Concepts and Techniques         

Concepts, theories, techniques and practices of policy analysis and evaluation will be 

examined. Policy analysis will encourage discussion on policy formation, policy agenda setting, and 

policy design. Students will also learn how to analyze policies as well as how techniques of analysis 

differ from one to another. The use of evaluation techniques, both quantitatively and qualitatively, 

will be applied to the case of policy appraisal. The course will also discuss policy processes, policy 

implementation, policy monitoring, and policy improvement as the step of policy analysis and 

evaluation.   

รร.342 การจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย: ทฤษฎีและปฏิบัติ  3 (3-0-6) 

PI.342  Organization and Human Resources Management: Theories and Practices  

             Definitions, approaches, analytical tools and theories essential to the study of human resource 

management will be examined. Students will learn about planning and strategy, organizational design, 

personnel selection, equal employment opportunity, training, performance appraisal, compensation, 

and contemporary issues. Upon completion, the student should be able to indicate and explain various 

human resource management interventions that may be required when dealing with the work 

environment, people, and problems. In particular, the student should be able to critically analyze 

organizational situations, prescribe courses of action necessary for problem solving, and integrate the 

steps necessary for effective implementation. 
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รร.343  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ     3 (3-0-6) 

PI. 343  Strategic Planning and Management              

 The concept of strategic management and its application to government agencies, state 

enterprises, autonomous organizations, and other public entities are core elements of this course.  

Course readings and discussions will introduce students to strategic management tools such as: the 

organizational mission statement, SWOT analysis, strategy formulation, strategy implementation, and 

strategy evaluation. Using a comparative approach, the course will highlight how organizations from 

different sectors and countries interpret and apply these strategic management concepts and tools. 

รร.344    นโยบายและการจัดการสิง่แวดลอม     3 (3-0-6) 

PI. 344    Environmental Management  and  Policy                

 The processes, legal issues related to and tools for affecting resource allocation and 

environmental management will be examined. Particular attention will be given to options, various 

organizations involved including NGOs concerning environmental management, policy prescriptions 

and implementation at both the domestic and global levels. 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน     3 (3-0-6) 

PI.345  Disaster and Emergency Management                       

 The changing global and local settings of how natural and manmade disasters are managed 

will be examined. Students will also explore the concepts, frameworks, techniques, and practices of 

disaster and emergency management, response interagency coordination, decision making in crises, 

organizational network, and adaptive capacity building in chaotic and dynamic environments. In 

addition, the study of disaster management is multidisciplinary-based. The course will use case 

studies and real situations to analyze how best practices and effective and efficient emergency 

response are conducted. Students are encouraged to develop material and be able to use simple tool to 

the study of disaster management. 

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมือง      3 (3-0-6) 

PI.346  Urban Planning and Development Policy         

The course focuses on the policy process and management of urban planning and 

development of cities. It explores theories and concepts of its meaning, characteristics, city cycles, the 

significance and patterns of city growth, and urbanization. The course also studies principles, process, 

actor and tools of managing cities in various areas including city planning ,urban  environment 
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management, economics development and forms and structure of city government. It also discusses 

the problem and solutions of administering cities, emphasizing experiences of Thailand.  

รร.347  การคลังและการงบประมาณ      3 (3-0-6) 

PI. 347  Fiscal and Budgeting        

  Concepts interlinked with public sector financial management, the processes and problems 

associated with public budgeting and policy, revenue extraction; and managing public debt and 

revenue will be examined.  Upon completion, student will learn about the importance of public 

budgeting and how its affects intergovernmental fiscal relations and financial and managerial controls 

in the public sector. 

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

PI.348  Comparative Public Administration       

             The main question examined is how public administration concepts and techniques differ 

from country to country.  Course readings and discussions will identify and explain recent public 

administration trends, as well as the differences between the public administration structures and 

processes within the countries selected for examination. By using a comparative approach, the course 

will examine how political, economic and social factors influence the development of public 

management structures and processes. 

รร.373  อาเซียนในกิจการระดับโลก 

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

An advanced study of ASEAN’s roles, functions and relations with other extra-regional 

actors. It examines ASEAN’s roles and how its functions to respond to different current challenges. It 

also explores how ASEAN as well as its individual members interact with extra-regional powers 

including but not limited to the US, China, Japan, and the EU in the light of these challenges. 

รร.374  จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน      3 (3-0-6) 

PI.374  China in the Current World Affairs       

 Prerequisite : Have earned credit of PI.280 

 This course, utilizing theories and approaches of international relations, provides a 

comprehensive introduction to China’s role in current world affairs. It examines the key events and 

factors that brought about the emergence of China in the 21st century. It also addresses how China 

deals with certain contemporary thematic issues such as territorial disputes and trade as well as how 
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China deals with major power and neighbor countries. Students will learn about the sources of conflict 

and cooperation in China’s actions including their impact on regional and global politics. 

รร.375  การวิเคราะหการจัดการระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

PI.375  International Management Analysis       

 Students will be introduced to the analytical and conceptual tools important to analyzing 

different aspects of international management including international politics, culture, technology and 

ethical decision-making in an ever-changing global environment. Contemporary issues will be used to 

highlight debates and discussion in class. 

รร.376  ระเบียบวิธีการศึกษาทางเลือกในความสัมพันธระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

PI.376   Alternative Approaches in International Relations     

  Students will be introduced to the newer approaches in the field of international relations 

including but limited to, constructivism, gender and critical theories. Various case studies will be used 

for illustrative purposes. Discussion will also aim at the debates on the usefulness of the new and the 

more traditional approaches. 

รร.377  ความมั่นคงและยุทธศาสตรศึกษา      3 (3-0-6) 

PI.377  Strategic Studies         

 An overview of key concepts and issues crucial to the study of security and strategic studies 

will be examined.  Students will be encouraged to discuss and learn about historical and current 

security dilemmas confronting small states in Asia-Pacific. Current security issues including weapons 

of mass destruction proliferation, terrorism, ethnic conflicts, as well as non-traditional security threats 

including economic and transnational crimes will form the weekly basis of class discussion. 

รร.378  ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน      3 (3-0-6) 

PI.378  Japan in the Current World Affairs       

 This course analyzes contemporary Japanese international relations focusing on Japanese 

views of the changing world, the Japan-US Alliance, and Japan’s position within a rising Asia. It will 

also explore the factors contributing to foreign policy making process, particularly the linkage 

between its domestic politics and changing foreign policy. 
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รร.379  ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก      3 (3-0-6) 

PI.379  Islam and Global Politics        

 Students will learn about the role of Islam in global politics and Islam as a vehicle for 

political mobilization. Students will not only be encouraged to critically discuss the structure and 

influence of but also understand political Islamic groups such as Muslim Brotherhood, Hamas, 

Hisbollah and Jama’ah Islamiyah. The course will also focus on the broader missions of the 

organizations and the organization’s impact on their constituents. 

รร.380  รัฐชาติ และประเด็นปญหาขามชาติ     3 (3-0-6) 

PI.380  Nation State and Transnationalism       

 Contemporary transnational forces, its relationship with the nation state and the question of 

sovereignty forms the core of this course. It first identifies and explores the various political, 

economic and social processes of liberalization that have created this new era of the increased 

circulation of people, ideas, commodities and technologies across national boundaries. On a case 

study basis, students will learn how these new processes have challenged the nation state in various 

aspects in terms of (but not limited to) migration, immigration, citizenship and national identity and 

how the nation state has managed these new processes. Class participation is strongly encouraged. 

รร.381 โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล      3 (3-0-6) 

PI.381  Globalization and Governance       

 The subject’s mission is to enhance students’ understanding and knowledge of the debates of 

globalization namely its causes and consequences; and how institutions, both transnational and national, 

work to establish ways of coping with the forces of globalization. Students will also learn about the key 

differences between global governance and governance within state institutions. The course will also 

identify and explore the significant international institutions involved in global governance. 

รร.382  การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

PI.382   The Politics of International Development    

 The evolution of development theory and practice forms the core of this course.  The course 

introduces the theories of development as well as the conceptual and analytical tools crucial the field.  

It then highlights the political and social realities of various developmental issues as well as the 

contemporary political debates in relation to these issues, which include the questions of economic 

and political liberalization, poverty reduction, ethnic conflict, and the role of international aid and 

non-government organizations (NGOs) 
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รร.383  การเมืองและการผลิตขามชาติ      3 (3-0-6) 

PI.383  Politics of Transnational Production       

The politics of international production both in industry, agriculture, and services forms the 

core of this course.  Having increased tremendously in the past decades, transnational production 

takes various forms, including foreign direct investment (FDI), outsourcing, and contract farming.  

The course analyzes both the causes and the effects on political economy of both sending and 

recipient countries.  The main focus will be on the interactions among transnational production, 

government regimes/ policies, and civil society.   

รร.384  รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล       3 (3-0-6) 

PI.384   State, Market and Governance       

The interaction between states and markets, both in theory and in practice forms the core of 

this course. It emphasizes how markets are governed by states through regulation, deregulation, and 

regulation; and on the other hand, how markets reduce states’ power.  The course examines the ways 

in which markets are embedded in social and political institutions and how political systems and 

markets are organized in different national settings, looking both at history and contemporary issues. 

รร.385  สันติภาพศึกษา        3 (3-0-6) 

PI.385   Peace Studies         

 Alternatives to war and to reflect upon the nature of peace as a sustainable condition at the 

individual as well as collective level form the core of this course. Different cases of conflict where 

peace has been successfully and unsuccessfully achieved will be used to highlight the challenges and 

conditions conducive to sustainable peace. 

รร.386  เพศสภาพศึกษา        3 (3-0-6) 

PI.386  Gender Studies         

 The study of dichotomous gender systems – its foundation (s) and power structure – and its 

impact on social and political life will form the core of this course.   

รร.387  การเมอืงวาดวยสิง่แวดลอม      3 (3-0-6) 

PI. 387  Environmental  Politics       

 Introduce students to the rise of environmental issues in the world agenda will form the core 

of this course. Students are also encouraged to discuss and debate about the effectiveness of current 

structures and policies to resolve these environmental issues by systematically looking at the components 

of the current system including key concepts, mechanisms, and the principal international actors.      
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รร.388  ความมั่นคงของมนุษย       3 (3-0-6) 

PI.388   Human Security      

 Through debate, the subject’s mission is to enhance the students’ ability to critically assess 

contemporary discourses on human security.  The first section of the course will explore the debates 

and dilemmas of human security.  The second part of the course will highlight the debates and 

dilemmas through contemporary case studies such as Myanmar and Darfur. 

รร.389  ประเด็นขามชาติและประชาสังคม      3 (3-0-6) 

PI.389  Transnational Issues and Civil Society      

  Non-state actors play an increasingly visible role in global governance expanding across the 

territorial boundaries of the state. This seminar explores non-state activism and its role, challenges 

and limitations in shaping different global issues including but not limited to humanitarian, 

environmental, development, arms control and human rights. 

รร.391  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับ   3 (3-0-6) 

นโยบายเศรษฐกิจและการเมือง 

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

The core of the course will focus on the application of economic models as a framework to 

scrutinize managerial questions, and the perception of utilities and behaviors in terms of political and 

economic strategies that shape the outcomes of policies. The course will also examine contexts of 

political interaction directing market mechanism which in turn are a crucial element to understanding 

behavior, the role of state, taxation, public debt, and government expenditure.  

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

PI.392 Comparative Political Economy 

 Through class discussion and debate, this course provides a broad survey of some of the 

major debates in comparative political economy today, focusing on the creation, evolution and reform 

of market institutions.  The course would begin by analysing some of the important writings in 

political economy. It will also examine the literature on the political economy of Western Europe and 

the US, Japan, the East Asian and Latin American newly industrialising economies, the developing 

countries, and the post-Communist economies.  
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รร.395  เศรษฐศาสตรการเมอืงในเอเชยีตะวันออก     3 (3-0-6) 

PI.395 Political Economy in East Asia 

Based on the experiences of Japan, China, South Korea, and Taiwan, this course explores 

how state and market interact to form political and economic activities.  It employs both theoretical 

perspectives and case studies to understand state-business and state-society relations in these 

economies. 

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

PI.396 Political Economy in Southeast Asia 

 Based on the experiences in major Southeast Asian countries, this course examines how state 

and market interact to form political and economic activities.  It employs both theoretical perspectives 

and case studies to understand state-business and state-society relations in these nations.    

รร.397  ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร      3 (3-0-6) 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 

By utilising economic and mathematical tools of game theory, this course introduces the main 

ideas of game theory and its application in the field of political economy. This course also examines 

the optimal theory’s foundations with an emphasis on applications for making strategic games 

associated with political and economic behaviors with thoughts, including political behaviors, 

economic strategies, institutional choices, and coalitional games.  

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

PI.398 Public Choice  

On completing this course, students will be equipped with knowledge to comprehend the 

government’s behaviors and decision makings to formulate policy choices for implementing fiscal and 

budgeting. In addition, the effectiveness of exploiting budget by the government which is a crucial 

factor in influencing public policies in terms of economic development, the function of the state, 

government expenditure, taxation, and public finance associated with theories for public choices will 

also be examined.   

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

PI.399 Global Political Economy of Trade and Finance 

 Based on a systematic understanding of the political and social foundations of global trade 

and financial markets, their operation and impact on the world economy, this course will examine the 

dynamics and evolution of trade and financial power in an historical perspective by highlighting the 
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complex relationship between global finance, the nation-state and national societies. The course will 

focus on the contemporary features of the global trade and financial system and its effects on political 

and socio-economic stability in the countries of advanced capitalism as well as in the developing 

world.  

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ      3 (3-0-6) 

PI.443  Seminar in Public Policy        

The discussion of concepts, framework, techniques, and practice of public administration as a 

field and as a mechanism of government to manage public sector will be examined.  The issue will 

include case studies, the current situation, emerging problems, and changes domestically and 

internationally.  Students will be also assigned to conduct a brief research on the issue emerged in the 

society and suggest the alternatives for more effective and efficient administration. 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ       3 (3-0-6)   

PI.444  Seminar in Public Administration                                              

 The discussion of concepts, framework, techniques, and practice of public administration as a 

field and as a mechanism of government to manage public sector will be examined. The issue will 

include case studies, the current situation, emerging problems, and changes domestically and 

internationally. Students will be also assigned to conduct a brief research on the issue emerged in the 

society and suggest the alternatives for more effective and efficient administration. 

รร.481 สัมมนาเกี่ยวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  3 (3-0-6)  

PI.481   Seminar: Problems in International Politics and Economics   

  The problems associated with international and economic relations will form the core of this 

course. The first half of the course aims to provide students with the analytical and conceptual tools to 

better understand the complexities of international politics and economic relations.  The second half 

of the course is issue-based and will focus on contemporary major developments both in international 

and economic relations and how states manage. 

รร.482 สัมมนา : โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ   3 (3-0-6)     

PI.482  Seminar: Globalization, Regional Grouping and the State    

 An in-depth study on interrelated phenomenon of globalization, regional grouping, and the state 

will form the core of this course.  Focus will be made on the process of interactions between the global, the 

regional and the national levels through relevant case studies from different geographical areas, such as, 

Europe, America, Africa, Middle East, in the comparative perspective with those of Asia.  It is expected 
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that his course will provide the better understanding of the transformation of the state in relations with the 

emerging concept of the ‘regionalism’ and the ‘globalism’. 

รร.483 สัมมนาความขัดแยงและการจัดการกับความขัดแยง ระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

PI. 483  Seminar in International Conflict and Resolution     

 International conflict, war and peace by analyzing the meaning of the nature and the different 

types of conflict and war will be examined. Conflict prevention and resolution, peace keeping, peace 

making and peace building will also be considered. Several concepts and theories will be used as a 

framework for analysis of post and current conflicts in the world. 

รร.484  สัมมนาความรวมมือระหวางประเทศ     3  (3-0-6) 

PI.484  Seminar in International Cooperation      

 International relations through structures and processes conceptualized as but not limited to 

international cooperation institution, organization and regimes will be examined. The course also 

explores relevant theories and practices, by studying various cases regarding East Asia and Southeast 

Asia, with comparative perspectives from other regions. 

รร.485 สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร      3 (3-0-6)  

PI.485  Seminar in Political Science       

 The problems and challenges associated with politics will be examined. The first half of the 

course aims to introduce students to political concepts such as state, nationalism, democracy, and 

legitimacy as well as the analytical tools in exploring the complexities in politics in different systems. 

The second half of the course will highlight these complexities on a case study basis.  

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

PI.493  Special Issues in Political Economy 

 The course deals with particular issues in political economy to equip students with specific 

knowledge in political economy.  

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

PI.494 Political Economy of Development 

Investigation of issues of development related to the transition of economic growth,  and the 

change of poverty lines in term of policies is designed in this class. Empirical examples are drawn 

from the concept of analysis of international trade and finance primarily political economy, and 

regional integration. 
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รร.574 ฝกงานเกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจการเมืองและการระหวางประเทศ  3 ( 0-6-3) 

PI.574 Internship and Training in Politics, Political Economy and  International Relations  

 In order to gain credits, students must complete their third year course work first. This 

summer internship and training programme opens the opportunity for students to gain first-hand work 

experience with organization that complements their field of study. It also allows students to apply 

theoretical knowledge to more practical use.  

 

4) วิชาบังคับนอกคณะ 

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

EE.210  Introductory Economics          

(For non-economics major only; credits will not be awarded to students who are taking or have 

completed EE211 or EE212 or EE213 or EE214) 

 The general principles of microeconomics and macroeconomics. In microeconomics part, 

topics cover demand for and supply of goods, consumer behavior, production and costs, structure and 

behavior of production units under perfectly and imperfectly competitive markets, the concept of 

market failures and the role of government intervention. In macroeconomics part, topics cover 

objectives and problems in macroeconomic, national income determination, money and banking 

system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, the application of 

economic indices to analyze the economic situation. In international economics part, topics cover 

importance of international trade and finance, and disputes between free trade and market protection. 
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  3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

 

  3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร     

ลําดับท่ี   
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

1.  อาจารย นางสาวชนนิททริา ณ ถลาง 

(Ms. Channintira Na Thalang) 

Ph.D 

M.Sc. 

 

ร.บ.  

Politics 

Development Adminstration 

and planning 

 ความสัมพันธระหวางประเทศ 

University of Bristol, UK 

University of Bristol, UK 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2550 

2546 

 

2543 

2.  ผูชวยศาสตราจารย นายอรรถกฤต ปจฉิมนันท 

(Mr. Attakrit Patchimnan) 

Ph.D. 

M.A. 

B.A. 

Economic and Political 

Economics  

Business Economics, 

Claremont Graduate University,USA.  

Pitzer College (Claremont Colleges), USA. 

Pitzer College (Claremont Colleges), USA. 

2551 

2544 

2542 

3.  อาจารย นางสาววรรณภา ตริะสังขะ 

(Ms. Vannapa Tirasangka) 

Ph.D. 

 

M.A. 

น.บ. 

D.E.A.-de droit public general 

et droit de l’environment  

Public Law and Environment 

นิติศาสตร 

NantesUniversity, France 

 

Nantes University, France 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551 

 

2544 

2542 

4.  อาจารย นางสาวภิญญ  ศิรประภาศิริ 

(Ms. Pinn Siraprapasiri) 

M.A. 

 

B.A. 

Global Governmence and 

Diplomacy 

Business Economics and 

Political Science 

University of Oxford, UK.  

 

Brown University, USA. 

2551 

 

2548 

5.  อาจารย นายจิตติภัทร  พูนขํา 

(Mr. Jittipat Poonkham) 

M.A. 

ร.บ. 

International Relations 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

University of Oxford, UK. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2554 

2551 
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  3.2.2 อาจารยประจําท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

 

ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

1.  รองศาสตราจารย 

 

นายจรัญ  มะลูลีม 

(Mr.Jaran Maluleem) 

 

Ph.D.  

M. Phil. 

M.A. 

B.A. 

West Asian Studies  

West Asian Studies  

Political Science  

Political Science 

Aligarh Muslim University, India 

Aligarh Muslim University, India 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2531 

2529 

2523 

2521 

2.  อาจารย นายเดชา  ตัง้สีฟา 

(Mr. Decha Tangseefa) 

 

Ph.D. 

M.A. 

ร.บ. 

Political Science 

Philosophy 

การเมืองการปกครอง 

University of Hawaii at Manoua, USA 

University of Hawaii at Manoua, USA 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2546 

2538 

2533 

3.  ผูชวยศาสตราจารย นางสาวทวิดา  กมลเวชช 

(Ms. Tavida Kamolvej) 

 

Ph.D. 

ร.ม. 

ร.บ. 

Public Administration and Policy 

บริหารรัฐกิจ 

บริหารรัฐกิจ 

University of Pittsburgh, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2549 

2539 

2536 

4.  รองศาสตราจารย นางโสภารัตน จารุสมบัต ิ

(Mrs. Soparatana Jarusombat) 

 

Ph.D. 

 

วท.ม. 

ร.บ. 

Urban Environmental Engineering 

and Management 

เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม 

บริหารรัฐกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2547 

 

2532 

2527 

5.  ศาสตราจารย นายเกษยีร เตชะพีระ 

(Mr. Kasien Tejapira) 

Ph.D. 

M.A.  

ร.บ. 

Comparative Politics 

Government 

การระหวางประเทศ 

 

 

 

Cornell University U.S.A. 

Cornell University U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2535 

2531 

2526 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

6.  ผูชวยศาสตราจารย นายขจิต จิตตเสวี 

(Mr. Kajit Jittasevi) 

Doctorat 

 

Diploma 

 

 

 

 

 

Diploma 

 

Diploma 

 

 

ร.บ. 

Doctorat.d'Etat.en.sciences 

Politique (รัฐศาสตร) 

Diplôme.d’Etudes.supérieures 

spécialiséss 

สาขาวิชาการบรหิารองคกรระหวาง

ประเทศ(ความรวมมือทางการ

บริหารและการจัดการระหวาง

ประเทศ) 

Diplôme d’Etudes Approfondies 

รัฐศาสตรศกึษา  

Diplôme d’Etudes Approfondies 

สาขาการวิจยัการเมืองระหวาง

ประเทศและการเมืองยุโรป 

การระหวางประเทศ  

Universite de Paris X-Nanterre 

 

Universite de Paris X-Nanterre 

 

 

 

 

 

Universite de Paris X-Nanterre 

 

Universite de Paris X-Nanterre 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2530 

 

2525 

 

 

 

 

 

2524 

 

2521 

 

 

2515 

 7.  อาจารย นางสาวจริวรรณ เดชานพินธ 

(Ms. Jirawan Dejanipont) 

Docteur 

 

D.E.A. 

 

ร.บ. 

Docteur de troisième cycle 

 

Diplôme d’Etudes Approfondies 

 

บริหารัฐกิจ 

 

 

 

 

Université de Droit, Economie et des 

Sciences d 'Aix-Marseille 

Université d'Aix-Marseille III 

France 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2531 

 

2526 

 

2521 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

8.  รองศาสตราจารย นายจุลชีพ ชินวรรโณ 

(Mr. Chulacheep Chinwanno) 

Ph.D. 

M.A. 

M.A. 

B.A. 

Political science 

East asian Studies 

Political science 

Political.science&International 

Relations 

Stanford University U.S.A. 

Stanford University U.S.A. 

Stanford University U.S.A. 

Swathrmore collage U.S.A. 

2523 

2517 

2518 

2515 

9.  อาจารย นางสาว ชญานษิฐ พูลยรตัน 

(Ms. Chayanit Poonyarat) 

M.A. 

ร.บ. 

International Peace Studies  

บริหารรัฐกิจ 

University.of.Notre.Dam.U.S.A.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2547 

2544 

10.  ผูชวยศาสตราจารย 

 

นายกิตต ิ  ประเสรฐิสุข      

(Mr. Kitti Prasertsuk) 

Ph.D.  

 

M.A. 

 

M.A. 

ศศ.บ. 

Asian Studies  (East and Southeast 

Asia) 

Asian Studies  

 

Japanese Language and  Literature 

ภาษาญ่ีปุน 

University of  California, Berkeley 

U.S.A.  

 University of  California, Berkeley 

U.S.A.  

Keio University,  Japan  

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2544 

 

2541 

 

2537 

2533 

11.  รองศาสตราจารย นาสาวชลิดาภรณ สงสัมพันธ 

(Ms. Chalidaporn Songsamphan) 

Ph.D. 

M.A. 

ร.บ. 

Political science 

Political science 

การเมืองการปกครอง 

The.claremont.graduate.school, U.S.A. 

- 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2534 

 

2526 

12.  ศาสตราจารย นายชัยวัฒน สถาอานนัท 

(Mr. Chaiwat Satha-Anand) 

Ph.D. 

ร.บ. 

Political Science 

การเมืองการปกครอง 

University of Hawaii at Manoa ,USA 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2524 

- 

13.  รองศาสตราจารย นายไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 

(Mr. Chairat Charoensin-o-larn) 

 

Ph.D. 

 

M.A. 

ร.บ. 

Public Policy and Public 

Administration 

Comparative Politics 

การเมืองการปกครอง 

The.University.Of.Hawaii.At 

manoa,U.S.A 

The.University.Of.Kansas,U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2534 

 

2528 

2515 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

14.  รองศาสตราจารย นายไตรรัตน โภคพลากรณ 

(Mr.Trairat Pokapalakorn) 

พ.ม. 

 

ร.บ. 

รัฐประศาสนศาสตร(นโยบาย

สาธารณะและการบริหารโครงการ) 

บริหารัฐกิจ  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 

 

- 

15.  รองศาสตราจารย นายธเนศ วงศยานนาวา 

(Mr. Thanes Wongyannawa) 

M.Phil 

M.S 

 

ร.บ. 

Social & Political  Theory  

Sociology 

 

สังคมวิทยา มานษุยวิทยา 

Cambridge University England 

University.of.Wisconsin 

Madison,U.S.A.  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2532 

2526 

 

2522 

16. 

 

 ศาสตราจารย นายนครินทร เมฆไตรรัตน 

(Mr. Nakharin Mektrairat ) 

Ph.D. 

อ.ม. 

 

 

ร.บ. 

International studies  

ประวัติศาสตรไทยและ

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต  

การเมืองการปกครอง  

Waseda University, Japan 

จุฬาลงกรณวิทยาลัย 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 

- 

 

 

- 

17.  รองศาสตราจารย นายบรรพต กําเนิดศิร ิ

(Mr. Bunpot Gamnerdsiri) 

 

Doktors 

 

 

M.A. 

 

อบ. 

Doktors der Philosophie (magna 

cum.laude).(Internationale politik) 

Diplomatischen Akademik 

Magister (Diplomatischer Dienst 

and international Organization) 

ประวัติศาสตร  

München University, Germany 

 

 

Verliehen,Austria  

 

จุฬาลงกรณวิทยาลัย 

2536 

 

 

2531 

 

2525 

18.  รองศาสตราจารย นายประภัสสร เทพชาตรี 

(Mr. Prapat Thepchatree) 

Ph.d. 

 

M.A. 

 

ร.บ. 

Political.Science.(International 

Relations) 

Political.Science.(International 

Relations) 

(การระหวางประเทศ)  

University of Geogia,U.S.A. 

 

Ohio University U.S.A. 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2528 

 

2523 

 

2520 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

19.  รองศาสตราจารย นางพัชรี สิโรรส 

(Mrs. Patcharee Siroros) 

Ph.D. 

M.A. 

ร.บ. 

Political science 

East asia studies  

การระหวางประเทศ 

University.of.Wisconsin-Madison,USA 

Sophia University,Japan  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 

- 

2520 

20.  อาจารย  ม.ล. พินิตพันธุ บริพัตร 

(M.L. Pinitbhand Paribatra) 

Ph.D. 

(Candidate) 

M.A. 

 

ร.บ. 

PolitcalScience 

 

Southeast.Asian.Studies 

(International Program) 

(การเมืองการปกครอง)  

โทการระหวางประเทศ 

Northern Illinious University, USA 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 

 

2547 

 

2545 

21.  ผูชวยศาสตราจารย นายพิษณุ สุนทรารักษณ 

(Mr. Pisanu Sunthraraks) 

 

Ph.D. 

M.A. 

M.A. 

B.A. 

B.A. 

Political science 

Political Science 

Ibero American Studies 

Political science 

History 

University.of.Wisconsin-Madison 

- 

- 

University of Kansas,U.S.A. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

22. 

 

 รองศาสตราจารย นางสุพณิ   เกชาคปุต  

(Mrs.Supin Kachacupt) 

Ph.D. 

M.A. 

M.A. 

B.A. 

Government 

Political Science 

International Relations 

นิติศาสตร 

Claremont Graduate School, U.S.A. 

University of Southern California, U.S.A. 

University of Southern California, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2524 

2521 

2519 

- 

23.  อาจารย นายวสันต เหลืองประภัสร  

(Mr.Wasan Luangprapat) 

Ph.D. 

ร.ม.  

ร.บ. 

Political science  

บริหารรัฐกิจ 

บริหารรัฐกิจ 

 

 

Kobe University, Japan 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2551 

2543 

2538 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

24.  อาจารย นาย วิโรจน อาลี 

(Mr. Virot Ali ) 

Ph.D. 

 

M.A. 

 

ร.บ. 

Political Science and International 

Studies 

Economic and Social Studies 

(Government-Political Science.) 

การเมืองการปกครอง 

University of Birmingham, UK 

 

The.university.of Manchester, UK 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 

 

2544 

 

2542 

25.  รองศาสตราจารย นางศิริพร วัชชวัลคุ 

(Mrs. Siriporn Wajjwalku) 

Ph.D. 

 

 LL.M. 

 

ร.บ. 

Political Science (International 

Relations) 

Political Science (International 

Relations) 

การระหวางประเทศ 

Nagoya University ,Japan 

 

Nagoya University ,Japan 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2535 

 

2532 

 

2528 

26.  ผูชวยศาสตราจารย นายศุภสวัสดิ ์ชัชวาลย 

(Mr. Supasawad Chardchawarn) 

Ph.D. 

 M.S. 

ร.บ. 

สาขารัฐศาสตร  

Local Government 

การเมืองการปกครอง 

มหาวิทยาลัยโกเบ 

The.University.of Birmingham, England 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2547 

2541 

2539 

27.  ศาสตราจารย นางสรอยตระกูล อรรถมานะ 

(Mrs.Soitrakool Sirikrai) 

Ph.D. 

 M.A. 

ร.บ. 

Public Administration 

Public Administration 

การระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

University of Kansas,U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 

2514 

2512 

28.  ศาสตราจารย นายสุรชัย ศิริไกร 

(Mr. Surachai Sirikrai) 

Ph.D. 

 

 M.A. 

ร.บ. 

International Relations 

 

Comparative Politics 

การเมืองการปกครอง 

State University of New York  

at Binghamton, U.S.A. 

Western.Michigan.University,U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

2515 

 

2515 

2513 
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ลําดับท่ี 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

29.  ผูชวยศาสตราจารย นางสาวอรทยั กกผล 

(Ms. Orathai Kokpol) 

Ph.D. 

Diploma 

 M.S. 

 

ร.บ. 

Political Science   

Development.Studies, 

Public Administration and Public 

Policy 

บริหารรัฐกิจ 

University  Of  Toronto, Canada. 

Cambridge University ,UK 

University of London, UK 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2541 

2533 

2532 

 

2526 

30.  รองศาสตราจารย นางอัมพร ธํารงรักษณ 

(Mrs. Amporn Tamronglak) 

Ph.D. 

 

M.A. 

ร.บ. 

Public.administrations/Public 

affairs 

Master of Public Administration 

บริหารรัฐกิจ 

 

Virginia Polytechnic and state 

university, U.S.A. 

Georgia State University, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2536 

 

2530 

2527 

31.  อาจารย นางสาวจันจิรา สมบัติพูนศิร ิ

(Ms. Janjira Sombatpoonsiri) 

Ph.D. 

M.A.  

ร.บ. 

Public and International Relations 

International Studies 

การระหวางประเทศ 

 

La Trobe University, Australia 

University of Queensland, Australia 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 

2551 

2547 
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 3.2.3 อาจารยพิเศษ  และผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

1  อาจารย พิชญ พงษสวัสดิ์ Ph.D. City and regional Planning University of California,Berkeley, USA 2550 

    M.Phil. Land Economy University of Cambridge, England 2538 

    รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 

2  อาจารย นฤมล ทบัจมุพล Ph.D. Politics University of Leeds, UK 2549 

    M.A. Democratic Studies University of Leeds, UK 2540 

    รม. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

    รบ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2525 

3  รองศาสตราจารย กุลลดา เกษบญุชู-ม้ีด Ph.D. political science - - 

    M.A. southeast asian studies - - 

    รบ. ความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 

4  รองศาสตราจารย นิรมล สุธรรมกิจ Ph.D. เศรษฐศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ MacQuarie University - 

5  อาจารย รชัต พีชวณิชย Ph.D. Information Science University of Pittsburgh - 

6  อาจารย  อณัส  อมาตยกุล Ph.D. ภาษาและวรรณคดีอาหรับ Aligarh Muslim University, India 2537 

    M.A. ภาษาและวรรณคดีอาหรับ Aligarh Muslim University, India 2525 

    ปริญญาตร ี อิสลามศาสตร (กฏหมายอิสลาม

และภาษาอาหรบั) 

Nadwa College,Lucknow,อินเดีย 2521 

7  อาจารย อมรศักดิ์ กิจธนานันท. Dsoc.Sci Policy Studies University of Bristol, UK 2550 

    B.BA Management Assumption University 2539 

    ศศ.บ เศรษฐศาสตร 

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 



มคอ.2 

 76 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

8  รองศาสตราจารย สุวรรณา สถาอานนัท Ph.D. ปรัชญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 

    Master of Arts Philosophy University of Hawaii, USA - 

    อ.บ. Philosophy University of Hawaii, USA - 

9  รองศาสตราจารย ไชยันต ไชยพร Ph.D. Political Philosophy London School of Economics, UK 2535 

    M.A. Political Science Wisconsin – Madison, USA 2526 

    รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย 2524 

10  รองศาสตราจารย มนตรี เจนวิทยการ   Ph.D. รัฐศาสตร University of Chicago - 

    M.A. รัฐศาสตร University of Chicago - 

    B.A. รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 

11  ศาสตราจารย ลิขิต  ธีรเวคิน ,ร.ด.ม. (ศ) Ph.D. Political Science Brown University, U.S.A., 2515 

    M.A. Political Science Brown University, U.S.A., 2513 

    M.A. International Relations Tufts University, U.S.A 2511 

12  Professor Duncan McCargo Ph.D. Politics University of London 2536 

    M.A. Area Studies (Southeast Asia) University of London 2533 

     English (Royal Holloway) University of London 1986 

13  อาจารย ไพศาล หรพูาณิชยกจิ Ph.D. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541 

    M.A. Economics of Development  The Australian University 2537 

    รบ. เศรษฐศาสตร The Australian University 2530 

14  อาจารย วินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ Ph.D. Economics The University of Sydney, Australia - 

    M Soc.Sc. Public Policy  Waikato University, New Zealand - 

    น.บ. นิติศาสตร 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  - 
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ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

สําเรจ็การศกึษาจาก 

สถาบนั ป พ.ศ. 

15  อาจารย James  Gomez Ph.D. 

M.A. 

B.Sc. 

Political Science 

Politics and Human Rights 

Political Science 

Monash University, Australia 

University of Essex, UK 

National University of Singapore 

2551 

2537 

2535 

16  อาจารย Lowell  Dean Skar Ph.D. 

B.A. 

Asian and Middle Eastern Studies 

Asian Studies 

University of Pennysylvania, U.S.A. 

St.Olaf College, Northfield, Minnesota, 

2546 

2528 

17  อาจารย Max Grömping M.A. Geography Freie Universitat, Berlin, Germany 2552 

18  อาจารย Michelle Tan Ph.D. 

M.A. 

B.A. 

Politics 

Policy and Administration 

Government and Philosophy 

University of Leeds, UK 

University of Texas, U.S.A. 

University of Texas, U.S.A. 

2551 

2538 

2535 



มคอ.2 

 78 

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

 โครงการฝกภาคปฏิบัติ เปนโครงการฝกภาคปฏิบัติตามสาขาที่นักศึกษาสนใจ  ซึ่งนักศึกษาสามารถ

นําไปประยุกต ใชกับการประกอบอาชีพในอนาคต  ภายใตการแนะนําของอาจารยที่นิเทศและ ผูดูแลและ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน                                                                                                     

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 นักศึกษามีความรูความเขาใจในการฝกภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการจริง และสามารถนําผลการ

ฝกภาคปฏิบัติงานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

4.2 ชวงเวลา 

 ภาคฤดูรอนของปการศึกษาที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเวลาการออกฝกภาคปฏิบัติเทากับระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของภาค  

ฤดูรอน โดยกําหนดชั่วโมงฝกงานไมนอยกวา 6 สปัดาห และ  มีการประเมินผลจากอาจารยนิเทศการฝก

ภาคปฏิบัติของอาจารย โดยอาจารยนิเทศจะไปดูแลการฝกภาคปฏิบัติ  ณ สถานประกอบการ และ

ประเมินผลจากผูควบคุมสถานประกอบการโดยตรง  และนักศึกษาจะตองกลับมาจัดทํารายงาน  เพื่อเสนอ 

ผลการฝกภาคปฏิบัติตออาจารยนิเทศ   
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตร ควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)              

เมื่อจบการศึกษาไปแลว คณะมีความคาดหวังใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปปฏิบัติงาน 

อันมีลักษณะอันเปนผูตระหนักในคุณธรรม จริยธรรมของสาขาวิชาที่ตนทํางาน มีความเปนผูนําอยางโดด

เดน และมีทักษะทางดานความรู การแกไขปญหา และทักษะทางดาน IT เพียงพอสําหรับการเปนบุคคลากร

ขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ดานบุคลิกภาพ 1. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ สอดแทรกเร่ืองการ แตงกาย 

การเขาสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษย-

สัมพันธที่ดี การวางตัวในการทํางาน และในกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศกอนนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม ในสาขาวิชาที่ตนทํางาน 2. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมไวในทุกรายวิชา 

3. ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบตลอดจนมี

วินยัในตนเอง  

 

 

 

3. กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปน

กลุม โดยใหผลัดกันเปนหัวหนา เพื่อฝกฝนการเปน

ผูนําและการแกไขปญหา  มีสวนรวมในการนําเสนอ

รายงาน มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง  เชน การเขา

ชั้นเรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวน

รวมในชั้นเรียน เสริมความกลาแสดงความคิดเห็น 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

1)  หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1.1 ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม  

1)  มีความซื่อสัตยสุจริต 

2)  มีความเปนธรรม 

3)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4)  มีวินัย 

5)  มจีริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี 

6)  มจีติอาสา 
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1.2.1  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

1) เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม  

2)  บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในรายวิชา  

3) มอบหมายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเปนรายบุคคล 

4) มอบหมายงานการศึกษาคนควาเปนกลุม 

5) กรณีศึกษาและการมีสวนรวมในการวิเคราะหและใหความเห็นดานคุณธรรม จริยธรรม  

6)  การสอดแทรกคณุธรรมในรายวิชาดานคณุธรรม จริยธรรม  

7)  จัดกจิกรรมเสริมและพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

8)   การเรียนรูจากสถานการณจริง 

9)  จัดโครงการพัฒนาแนวคิดดานความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

10) จัดกิจกรรมสงเสริมในเร่ืองความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน  

11) แฟมสะสมงาน 

12)  กรณีศึกษาการเปนแบบอยางที่ดีของวิชาชีพตางๆ 

13)  จัดโครงการพฒันาแนวคดิดานจิตอาสา 

14)  กําหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

1.3.1  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

1)  การประเมินแบงออกเปน 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย  

- กอนเรียน 

- ระหวางเรียน 

- หลงัการเรียน/กจิกรรม 

2) ประเมินโดยการสะทอนความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ืน  

3) ประเมินโดยใชแบบประเมิน 

4) นักศึกษาทําบันทึกประสบการณจากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณจากสังคม 

5) การมสีวนรวมและการพฒันาตนเองกอนเรียน ระหวางเรียน  

6) ประเมินจากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

7) ประเมินจากระยะเวลาในสงงานตามกําหนด 

8) การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงานตามกําหนดระยะเวลา  

9) ประเมินโดยใชการสังเกต 

10) ประเมนิการมสีวนรวมและการพฒันาตนเอง 
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1.2 ความรู 

1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่เกี่ยวของ 

2)  สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ 

3)  สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเเหมาะสม 

4)  สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม 

1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การบรรยาย/อภิปรายในการใหความรูในทฤษฎีความรู 

2) การสอนแบบบูรณาการความรูของศาสตรตางๆที่เกี่ยวของสัมพันธกัน 

3) การสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา 

4) การทําแผนที่ความคิด 

5) ใหมีการคิดวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา/คิดวิธีแกปญหา 

6) เนนการสอน การเรียนโดยใชปญหาเปนหลกั  

7) การทํารายงาน/โครงงาน 

8) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู ตลอดจนการนําไปประยุกตใช  

9) การศึกษาดวยตนเองเกี่ยวกับความสัมพันธของศาสตรตางๆ 

1.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) การทํารายงานและการนําเสนองาน 

2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 

3) การทํารายงาน/การคนควา 

4) การสงงานและการนําเสนองาน 

5) การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา 

6) แบบฝกหัด 

7) การประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยการสอบ การทํารายงาน 

8) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขาใจ 

9) การทํารายงานและการนําเสนองาน 

10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขาใจ 

11) การทํารายงานและการนําเสนองาน 
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1.3 ทักษะทางปญญา 

1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถคนควาขอมูลไดอยางเปนระบบ 

2) สามารถวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาและ 

ผลการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3) มีความคิดริเร่ิมอยางสรางสรรค และมีความคิดในเชิงบวก 

4) มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

1.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1)  การสอนที่เนนผูเรียน โดยใชปญหาเปนหลัก  

2)  กระตุนใหผูเรียนสรุปความรูจากความคิดที่ไดเรียน  

3)   การระดมสมอง 

4)   การแสดงบทบาทสมมติ 

5)   จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะห  

6)   ปญหา และเสนอแนวทางในการแกปญหาอยางนอย 1กจิกรรม/วิชา 

7)   การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลกั  

8)   กระบวนการเรียนการสอนแบบใหสมัผสัปญหา (problem- based learning) 

9)   ลงมือปฏิบัติในการแกปญหาดวยการใหทําโครงงาน (project-based learning) 

10)  จัดกิจกรรมสงเสริมใหมีความคิดสรางสรรค 

11)  บรรยาย/อภิปราย 

12)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเรียน และสังคม 

13)  การเปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

14)  การมอบหมายงาน 

15)  การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) การประเมินการคิดวิเคราะห แกไขปญหา 

2) การจัดระบบความคิด 

3) การนําเสนอรายงาน 

4) การวิเคราะหกรณีศึกษา 

5) โครงงาน/ผลงาน 

6)  การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล 

7)  การมสีวนรวมในการวิเคราะหปญหาและการเสนอแนวทาง  
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8)  การประเมินแบงออกเปน 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพื่อน อาจารย  

- กอนเรียน 

- ระหวางเรียน 

- หลงัการเรียน/กจิกรรม 

9)   การประเมินจากรายงาน 

10) การประเมินจากการนําเสนอรายงาน/โครงงาน 

 

1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง  

2) มีความเปนผูนําและกลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง 

3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน  

5) ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอ่ืน และมีความเปนพลเมืองดี 

1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) การมอบหมายงานใหทํางาน/โครงงานกลุม 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูปญหาตางๆ 

3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเร่ืองภาวะผูนํา  

4) การสอนแบบกลุมรวมมือ 

5) ใหความรูเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 

6) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

7) การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอยางผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 

9) การจัดประสบการณการเรียนรูปญหาของชุมชนของผูเรียน  

10) สอนและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผูอ่ืน ความแตกตางของบุคคล เคารพหลัก

ความเสมอภาค การเคารพกติกา 

1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 

2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูนํา และผูตามในในบทบาทภาวะ

ผูนํา และผูตามในสถานการณตางๆ 
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3)  นักศึกษาประเมินตนเอง 

4)  ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 

5)  ประเมินจากการมีสวนรวม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิทธิเสรีภาพ  

6)  ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ที่ไดรับมอบหมาย 

 

1.5  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1)   มีความรูทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกตใชในการสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 

4)  มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล  

1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บรรยาย /อภิปราย 

2) การจัดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 

3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

4) การนําเสนอ/รายงานหนาชั้น เรียน 

5) การนําเสนองานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย 

6) การฝกฝนเทคนิค และทักษะดานการคิดคํานวณ จากการยกตัวอยาง 

7) การกําหนดสถานการณจําลองในการทําโครงการ 

8) การใชกรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร สถิติ เก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอมูล  

9) การทําวิจัย 

1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ไดรับมอบหมาย  

2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟง การพูด การอาน และการเขียน 

3) การนําเสนองาน /ทักษะความเขาใจ 

4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 

5) การทํารายงาน/โครงงาน 
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2. หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  

2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบร่ืน 

และเปนประโยชนตอสวนรวม 

 1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักวิชาการ นักบริหาร นักการทูตและนักการเมือง  

 2) มคีวามรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและในหนาที่การงาน 

5) มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตและวิเคราะหเพื่อจัดการกับปญหาดานจริยธรรม

ในการฏบิติังานในองคกรและตอประโยชนสวนรวม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

                      หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)           

มีวิชาที่เกี่ยวกับ จริยธรรม และวัฒนธรรมในองคกร  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนนให

นักศึกษาเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลา  ตลอดจนการแตงกายใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   สอนให

นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยการรวมทํางานกลุม  ฝกใหรูจักหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน

สมาชิกกลุม  มีความซื่อสัตยไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  เปนตน  นอกจากน้ี

อาจารยผูสอนทุกคนไดมีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี  ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ  

และมีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม  

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

การวัดและประเมินผลดานที่หลากหลายสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละวิชา ผลการเรียนรู 

และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการแบงสัดสวนคาน้ําหนักของการประเมินแตละดานใหเหมาะสมกับ

การเรียนรูในรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ี แตละวิชาจะตองมีเอกสารประกอบการสอน เพื่อแจงใหผูเรียนทราบ

ถึงเน้ือหารายวิชา และวิธีการประเมินผลลวงหนา 

 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1)  มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของการเมืองและการระหวางประเทศ ที่ครอบคลุม

ทั้งในดานหลักการและทฤษฎีของสาขาวิชาและสาขาวิชาตางๆ ทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ 
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2) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการศึกษา และสามารถนําความรูที่ไดไป

ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคการ หรือการบริหารเพื่อประโยชนสาธารณะ ตลอดจนสามารถแสวงหา

ความรู การจัดการความรู กระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 

3) มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูและการศึกษาในระดับหน่ึง 

4) มคีวามรูความเขาใจในวัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ ในสังคมโลก 

2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

การจัดการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน

การสอน ดวยการแสดงความคดิเห็น การคดิวิเคราะห ตลอดจนมกีารออกแบบการเรียนการสอนในแตละ

วิชาที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะของวิชา  เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกฝนประสบการณจาก

การศึกษา  ดูงานนอกสถานที่   และการฝกประสบการณจากสถานประกอบการหรือองคกรภายนอก

มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ   พรอมทั้งสามารถวัดผลการมีสวนรวม การเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม 

เพื่อใหไดผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการคิดวิเคราะหแกไขปญหาได   

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละสาขาวิชา  โดยมี

การวัดและการมีสวนรวมในการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม  แตละกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแบง

สัดสวน  คานํ้าหนักของการประเมินแตละดานใหเหมาะสมกับการเรียนรูในรายวิชาน้ัน  มีการวัดผลกลาง

ภาค ระหวางภาค  และปลายภาค  นอกจากน้ี แตละวิชาจะตองมีเอกสารประกอบการสอน เพื่อแจงใหผูเรียน

ทราบถึงเนื้อหารายวิชา   ระบบการเรียน และวิธีการประเมินผลลวงหนาทุกวิชา 

 

2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวิชาไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาตนเองใหมี

ความรูความสามารถมากขึ้น 

 2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในการ 

ปฏิบัติงานหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 3)  สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญไดดวยตนเอง โดยการใชความรูที่ไดศึกษา 

หรือเสนอแนวความรูใหมที่ทาทายความสามารถในการดําเนินการโครงการตางๆ 

 4)  สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษา ตลอดจนใชเทคนิคการวิจัยเปนแนวทางในการบริหาร 

จัดการปญหาในอาชีพของตนเองและปญหาสังคมโดยรวม 
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2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

มีการจัดการเรียนการสอนในการเพิ่มทักษะใหผูเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีการคิด

วิเคราะห รูจักใชเหตุผลในการตัดสินใจ สามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนในแตละรายวิชาไปประยุกตใช

ทั้งในดาน การพัฒนาตนเองและชวยเหลือสังคม  สอนใหผูเรียนรูจักแกปญหาในสถานการณตาง ๆ รูวีธีการ

วางแผน การดําเนินโครงการสําคัญ ๆ ไดดวยตนเอง  เพื่อสรางสติปญญาใหกับผูเรียนมีความรูในดานตาง ๆ 

ครบทุกดาน 

2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

มีการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละวิชา เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดจากการศึกษาไปแประยุกตใช เพื่อพัฒนาตนเองใหมีความสามารถมากยิ่งขึ้น  สามารถพัฒนา

แนวคิดริเร่ิมเพื่อตอบสนองประเด็นปญหาไดทุกสถานการณ  มีการทดสอบและประเมินผลทั้งดานดาน

ความรูทางปญญาและดานกิจกรรมที่ประกอบการเรียนการสอน  มีการแบงสัดสวนคาน้ําหนักของการ

ประเมินแตละดานใหเหมาะสมกับการเรียนรูในรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ี แตละวิชาจะตองมีเอกสาร

ประกอบการสอน เพื่อแจงใหผูเรียนทราบถึงเน้ือหารายวิชา และวิธีการประเมินผลลวงหนา 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)   มีความสามารถในการปรับตัวและมีการประสานงานอยางสรางสรรคในระดับสูง 

 2) สามารถทํางานเปนทีมไดในทุกสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3) มีความสามารถในการแกไขปญหาหรือจัดการขอโตแยง ดวยการแสดงออกถึงทักษะ  

การเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส สามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการบริหารจัดการได 

4)   มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคมโดยรวมอยางตอเน่ือง     

5)   สามารถใชความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวิชาหลักชี้นําสังคมไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ       

2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียน

การสอน ดวยการใหผูเรียนมีการทํากิจกรรมรวมกัน มีการติดตอประสานงานระหวางผูเรียนและหนวยงาน

ภายนอก  แบงกลุมทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเรียนรูการทํางานเปนทีม  แนะนําใหจัดต้ังผูนํากลุม / ประธาน

กลุม ใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น แบงหนาที่รับผิดชอบ สรางความเปนผูนํา ดวยการรายงานผลการ

ดําเนินงานหนาชั้นเรียน  ทําใหสามารถนําความรูไปใชไดอยางเหมาะสม  
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2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละวิชา จากผลการเรียนรู 

และกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก มีความสามารถในการเปนผูนําที่ดี โดย

ประเมินจากผลงานที่ออกมา  ในดานของการทํางานเปนทีม  มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

และรวบรวมงานในสวนตางๆ ออกมาเปนผลงานชิ้นงานใหญ  มีการแบงสัดสวนคาน้ําหนักของการประเมิน

แตละดานใหเหมาะสมกับการเรียนรูในรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ี แตละวิชาจะตองมีเอกสารประกอบการ

สอน เพื่อแจงใหผูเรียนทราบถึงเน้ือหารายวิชา และวิธีการประเมินผลลวงหนา 

 

2.5 ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร 

1) สามารถใชขอมูลทางสถิติในการศึกษาคนควา วิจัย 

2) สามารถแปลงขอมูลขาวสาร ตลอดจนอานวิเคราะหและถายทอดขอมูลแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 

3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลงานศึกษาคนควาใน

รูปแบบภาคนิพนธและวิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในองคกร ในวงการวิชาการทางการเมืองระดับ

ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผานสิ่งพิมพทางวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและ การสื่อสาร  

มีการจัดการเรียนการสอน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนการสอน ในดานรูจักการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามารวมประกอบการ

เรียนการสอน ในเชิงสถิติ  สอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ระเบียบวิธีวิจัย  มอบหมายงานคนควาองค

ความรูจากแหลงขอมูลตางๆ สงเสริมก ารใชศักยภาพ ทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

นําเสนอผลงาน   สงเสริมการคนควา  เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง  และให

ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล  

2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร  

มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดมุงหมายของแตละวิชา ผลการเรียนรู 

และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยดูจากผลงานการใชสถิติประมวลผล การวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ  

โดยใชโปรแกรมประมวลผลขอมูลที่ไดศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ฝกการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ในการสื่อสารกัน เชน การสงผลงานทางอินเตอรเน็ต  อีกทั้งมีการแบงสัดสวนคาน้ําหนักของการประเมินแต

ละดานใหเหมาะสมกับการเรียนรูในรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ แตละวิชาจะตองมีเอกสารประกอบการสอน 

เพื่อแจงใหผูเรียนทราบถึงเน้ือหารายวิชา และวิธีการประเมินผลลวงหนา 



มคอ.2 

 89 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

3.1 หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

1) คุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  มีความซื่อสัตยสุจริต 

 (2)  มีความเปนธรรม 

 (3)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (4)  มีวินัย 

 (5)  มจีริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชพี 

 (6)  มจีติอาสา 

2) ความรู 

  (1)  มีความรูอยางกวางขวางในหลักการและทฤษฎีองคความรูที่เกี่ยวของ  

  (2)  สามารถวิเคราะหอยางเปนระบบ 

  (3)  สามารถนําความรู หลักการ ทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  

  (4)  สามารถบูรณาการความรูและศาสตรตางๆไดอยางเหมาะสม  

3) ทักษะทางปญญา 

  (1) สามารถคนควาขอมูลไดอยางเปนระบบ  

  (2) สามารถวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาและ  

ผลการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

  (3) มีความคิดริเร่ิมอยางสรางสรรค และมีความคิดในเชิงบวก  

  (4) มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและยอมรับความแตกตาง  

  (2) มีความเปนผูนําและกลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง  

  (3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย  

  (4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณและความอดทน 

  (5) ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอ่ืน และมีความเปนพลเมืองดี  

5)  ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  (1)   มีความรูทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

  (2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกตใชในการสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  มีทักษะในการคิดคํานวณ 

(4)  มีทักษะในการคิดวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรและสถิติ เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูล  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

1) วิชาศึกษาทั่วไป      

- หมวดมนุษยศาสตร                        

มธ.110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร                              

- หมวดสังคมศาสตร      

มธ.100   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม                        

มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร                         

- หมวดวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี      

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        

-   หมวดคณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร                        

มธ.151   คณิตศาสตรท่ัวไประดับมหาวิทยาลัย                        

มธ. 152  หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร                        

มธ. 153  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

มธ. 154  รากฐานคณิตศาสตร                         

มธ. 155  สถิติพื้นฐาน                           

มธ. 156  คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน                        

- หมวดภาษา                        

ท.160     ภาษาไทยเบ้ืองตน                        

ท.161     การใชภาษาไทย                        

สษ. 070    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                        

สษ.171     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                        

สษ. 172    ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3                          
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3.2 หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  

   1)  คุณธรรม จริยธรรม   

(1) ตระหนักในหลักคุณธรรม จริยธรรมของนักวิชาการ นักบริหาร นักการทูตและนักการเมือง  

(2) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 

(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและในหนาที่การงาน 

(5) มีความสามาถในการนําความรูไปประยุกตและวิเคราะหเพื่อจัดการกับปญหาดานจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานในองคกรและตอประโยชนสวนรวม 

2)  ความรู  

(1) มีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระหลักของการเมืองและการระหวางประเทศ ที่ครอบคลุม

ทั้งในดานหลักการและทฤษฎีของสาขาวิชาและสาขาวิชาตางๆ ทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวของ 

(2) มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการศึกษา และสามารถนําความรูที่ไดไป

ประยุกตใชในการบริหารจัดการองคการ หรือ การบริหารเพื่อประโยชนสาธารณะ ตลอดจนสามารถแสดงหาความรู 

การจัดการความรู กระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ 

(3) มีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีเพื่อการแสวงหาความรูและการศึกษาวิจัยในระดับหน่ึง  

(4) มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศตางๆ  

ในสังคมโลก 

 3) ทักษะทางปญญา   

(1) สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวิชาไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาตนเองใหมี

ความสามารถมากขึ้น 

(2) สามารถพัฒนาแนวคิดริเร่ิมเพื่อตอบสนองตอประเด็นปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในการ

ปฏิบัติงานหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

(3) สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญไดดวยตนเอง โดยการใชความรูที่ไดศึกษา

หรือเสนอแนวความรูใหมที่ทาทายความสามารถในการดําเนินการโครงการตางๆ  

(4) สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษา ตลอดจนใชเทคนิคการวิจัยเปนแนวทางในการบริหาร

จัดการปญหาในอาชีพของตนเองและปญหาสังคมโดยรวม  
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4)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

(1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีการประสานงานอยางสรางสรรคในระดับสูงอยาง

สรางสรรค 

(2) สามารถทํางานเปนทีมไดในทุกสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความสามารถในการแกไขปญหาหรือจัดการขอโตแยง ดวยการแสดงออกถึงทักษะการเปน

ผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาส สามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการบริหารจัดการได  

(4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคมโดยรวมอยางตอเน่ือง  

(5) สามารถใชความรูท่ีไดจากการศึกษาในสาขาวิชา ชี้นําสังคมไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

5)  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สามารถใชขอมูลทางสถิติในการศึกษาคนควา วิจัย 

(2) สามารถแปลงขอมูลขาวสาร ตลอดจนอานวิเคราะหและถายทอดขอมูลแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 

(3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําเสนอผลงานศึกษาคนควาใน

รูปแบบภาคนิพนธและวิทยานิพนธไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในองคกร ในวงการวิชาการทางการเมืองระดับ

ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผานสิ่งพิมพทางวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2)  วิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต    

      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

     

ร.210   ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน                         

ร.211   ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร                         

ร.271   ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวาง 

            ประเทศ 
                      

ร.290   องคการระหวางประเทศ                       

ร.291   กฎหมายระหวางประเทศ                        

ร.300   วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร                       

ร.321   การเมืองการปกครองของไทย                       

ร.370  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ    

           ไทย 
                      

ร.371  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

           กลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ร.373   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            กลุมประเทศเอเชียตะวันออก 
                      

ร.375   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            กลุมประเทศลาตินอเมริกา 
                      

ร.376   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            กลุมประเทศในตะวันออกกลาง 
                      

ร.380   เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ                       

ร.385   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ   

            รัสเซีย 
                      

ร.386   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            สหรัฐอเมริกา 
                      

ร.387   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของยุโป                       

ร.389   ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            กลุมประเทศเอเชียใต 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

3) วิชาของหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองแล 

การระหวางประเทศ (ภาคภาษาองักฤษ)   (หลักสูตรปรับปรุง พ.   

     

รร.120  ความรูเก่ียวกับอาเซียนเบ้ืองตน                       

รร.121  สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลกแหง 

             การเปล่ียนแปลง 
                      

รร.122  สังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในโลก 

             ปจจุบัน 
                      

รร.200  ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร                       

รร.201  กฎหมายปกครอง                       

รร.241  ความรูเบ้ืองตนทางบริหารรัฐกิจและ 

             นโยบายสาธารณะ 
                      

รร.270  ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียง 

             ปจจุบนัในทางการทูต 
                      

รร.274  การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบ้ืองตน 

             เชิงเปรียบเทียบ 
                      



  มคอ.2  
 

 97 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

รร.278  สันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบ้ืองตน                       

รร.280  ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ  และ 

             เหตุการณปจจุบัน 
                      

รร.290  ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐกิจการเมือง                       

รร.340  นโยบายและการจัดการสาธารณะใน 

             บรบิทโลก 
                      

รร.341   การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย: 

              แนวคิดและเทคนิค 
                      

รร.342  การจัดการองคการและการบริหาร 

             ทรพัยากรมนุษย:ทฤษฎีและปฏิบัติ 
                      

รร.343 การวางแผนและการจัดการเชงิกลยทุธ                        

รร.344 นโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม                        

รร.345 การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะ  

              ฉุกเฉิน 
                      

รร.346 นโยบายการพัฒนาและการจัดการเมือง                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

รร.347 การคลังและการงบประมาณ                        

รร.348 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ                        

รร.373   อาเซียนในกิจการระดับโลก                       

รร.374   จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน                       

รร.375 การวิเคราะหการจัดการระหวางประเทศ                        

รร.376 ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกใน  

              ความสัมพันธระหวางประเทศ 
                      

รร.377 ความม่ันคงและยุทธศาสตรศึกษา                        

รร.378   ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน                       

รร.379 ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก                        

รร.380 รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ                        

รร.381 โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล                        

รร.382 การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ                       

รร.383   การเมืองและการผลิตขามชาติ                       

รร.384 รัฐ ตลาด และโลกาภิบาล                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

รร.385 สันติภาพศึกษา                        

รร.386 เพศสภาพศึกษา                        

รร.387  การเมืองวาดวยสิ่งแวดลอม                        

รร.388 ความม่ันคงของมนุษย                       

รร.389 ประเด็นขามชาติและประชาสังคม                       

รร.391  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตร 

           มหภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง 
                      

รร.392  เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ                       

รร.395  เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออก                       

รร.396  เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออก 

             เฉียงใต 
                      

รร.397  ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร                       

รร.398  การศึกษาทางเลือกสาธารณะ                       

รร.399  เศรษฐกิจการเมืองโลกของการคาและการเงิน                       

รร.443 สมัมนานโยบายสาธารณะ                        
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข

การสื่อสารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

รร.444 สมัมนาการบรหิารรฐักิจ                        

รร.481 สัมมนาเก่ียวกับปญหาการเมืองและ  

              เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
                      

รร.482  สมัมนา: โลกาภวิฒัน การรวมกลุมทาง 

             ภูมิภาคและรัฐ  
                      

รร.483 สัมมนาความขัดแยงและการจัดการกับ  

              ความขัดแยงระหวางประเทศ 
                      

รร.484 สมัมนาความรวมมือระหวางประเทศ                        

รร.485  สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร                        

รร.493   หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรการเมือง                       

รร.494   เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา                       

รร.574 ฝกงานเก่ียวกับการเมือง  เศรษฐกิจ  

             การเมืองและการระหวางประเทศ  
                      

วิชาบังคับนอกคณะ                       

ศ.210  เศรษฐศาสตรเบื้องตน                        
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศกึษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  ดังน้ี 

1) การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหน่ึงหนวยกิต ดังน้ี 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0 

  

 รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับไมวาคาระดับใดตามวรรคแรกและไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือ

รายวิชาเลือก  ใหนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังไป 

 ในกรณีที่นักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาภาคฤดูรอน  ใหถือวาผลการศึกษาฤดูรอนเปนสวน

หนึ่งของผลการศึกษาในภาคสอง และใหนําคาระดับของทุกรายวิชาที่ศึกษาไปคํานวณระดับเฉลี่ย

สําหรับภาครวมกับคาระดับของรายวิชาที่ศึกษาในภาคสองและใหถือวาเปนคาระดับเฉลี่ยสําหรับ  

ภาคสอง อยางไรก็ดี หากนักศึกษาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาในภาคสอง  

ใหการจดทะเบียนศึกษารายวิชาในภาคฤดูรอนนั้นเปนอันใชบังคับมิได 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบผลการเรียนรูแตละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบไดหลายวิธี เชน ทวน

สอบจากคะแนนสอบขอเขียน  จากงานที่มอบหมาย   โดยมีกระบวนการแตละรายวิชาอาจแตกตางกัน

ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละวิชา   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามา

ปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  มีดังตอไปนี้ 

 1) การประเมินตําแหนงหรือความกาวหนาของสายงานของบัณฑิต หลังจากสําเร็จการศึกษา 

ความเห็นตอความรู ความสามารถในการประยุกตใชความรูในการบริหารงาน  โดยจัดทําเปน

แบบสอบถามไปยังบัณฑิต 

2) ตรวจสอบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยการขอเขาสัมภาษณ  หรือการสงแบบสอบถาม  

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต  

 3) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ที่มาประเมินหลักสูตร  หรือเปนอาจารยพเิศษ  ตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน  และสมบัติอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู  และการพัฒนาองค

ความรูของนักศึกษา 
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 2. 3 การทวนสอบระดบัรายวชิา 

  คณะรัฐศาสตร กําหนดใหทุกหลักสูตรจะตองจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชา ซึ่งผูสอน

สามารถทวนเพื่อประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาไดหลายลักษณะตามความเหมาะสมของลักษณะ

วิชา เชน การจัดสอบขอเขียน การจัดทํารายงาน ฯลฯ โดยจะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยและคณะกําหนดใหมีกระบวนการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได 

 2.4  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

  หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  

กําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูใน

สาขาวิชาหลักตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

 2. 5 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

 เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาหลักตามที่หลักสูตรกําหนดและให

เปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร  โดยจัดใหมีการประเมินจากหลายแหลง  ดวยการจัดทําแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ ของผูใชบัณฑิต เชน  นายจางของบัณฑิต   เปนตน และจัดทําแบบสอบถามบัณฑิต เมื่อจบ

การศึกษา เพื่อประเมินหลักสูตร   

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 3.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมหีนวยกติสะสมไมตํ่ากวา 126 หนวยกติ

 3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 3.3 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะรัฐศาสตร  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด  
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิประโยชนของอาจารย 

2) กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรู โดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม

วิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1)  กําหนดใหอาจารยจะตองเพิ่มพูนความรู โดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ

ประเมินผล การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุม

วิชาการ เสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ 

2)  สงเสริมอาจารยใหจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประกอบการสอน ในวิชาที่เปน

ผูสอนประจําหรือบางสวน เพื่อเปนการพัฒนาองคความรู ทั้งดานการวิเคราะหและสังเคราะห 

3) สนับสนุนใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ ในกรณีที่ถึงเกณฑที่สามารถจะขอได 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวขอ งกับการเมืองการปกครอง        

การบริหารจัดการ ฯลฯ 

2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาที่สังกัด  

3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

4) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ  

5) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

ในการบริหารหลกัสตูร  คณะรัฐศาสตร จะดําเนินการบริหารหลักสูตรใหมีความสอดคลองตอ

ความตองการของสังคม และจัดใหมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม เนนใหมีการพัฒนา

สถาบันสูองคกรการเรียนรู มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรและ

จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัย 

2. มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1. จัดทําหลักสูตร โดยเพิ่มเติม

รายวิชาที่มีความสอดคลองกับ

ความตองการของสังคม 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัย โดยดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามระยะเวลาที่

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 

3. สงเสริมและสนับสนุนอาจารย

พัฒนาทักษะการสอน และทําวิจัย 

4. มกีารประเมนิหลกัสตูรโดย

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายในและภายนอกในทุกป  

5. ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ

สถานการณทางสังคมใน

ปจจุบัน 

 จํานวนรอยละของอาจารย

ประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรือ

งานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

 ผลงานทางวิชาการตออาจารย

ประจําทุกระดับ 

 รอยละของอาจารยประจําที่มี

วุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา 

 รอยละของอาจารยประจําที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ผลการประเมินการเรียนการ

สอนอาจารยผูสอน และการ

สนับสนุนการเรียนรูของ

ผูสนับสนุนการเรียนรู โดย

นักศึกษา 

 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ทางวิชาการ 

 ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ

การศึกษา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

จัดใหมีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน จัดหาและเพิ่มเติมเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนใหเพียงพอตอนักศึกษา และใหเอกสารเหลาน้ันมีความทันสมัยอยูเสมอ 

 2.1 การบริหารงบประมาณ  

งบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ  มาจากเงินรายไดของหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการบริหาร 

โครงการหลักสูตรนานาชาติเปนผูบริหารงบประมาณ  และมีคณะกรรมการโครงการบริหารสังคมเปน  

ผูตรวจสอบและกํากับการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย  

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม   

คณะมีทรัพยากรที่มีอยูเดิมดังน้ี 

1.  สํานักหอสมุดปรีดี พนมยงค  ซึ่งมีหนังสือ  ซึ่งมีหนังสือและตําราเรียนภาษาไทย จํานวน

ประมาณ 446,923 เลม และภาษาตางประเทศ จํานวนประมาณ 149,015  เลม 

2. หองสมุดศาสตราจารยดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร ซึ่งมีหนังสือและตําราเรียนภาษาไทย 

จํานวน ประมาณ 17,954 เลม   และภาษาตางประเทศ จํานวนประมาณ  32,000  เลม  

3. หอสมุดปวย  อ้ึงภากรณ  ซึ่งมีหนังสือและตําราเรียนภาษาไทย จํานวนประมาณ 137,111 เลม 

และภาษาตางประเทศ จํานวนประมาณ  55,802 เลม   

นอกจากน้ี คณะรัฐศาสตร  มีหองบรรยายที่เหมาะสมแกจัดการเรียนการสอนดวยอุปกรณและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย   มีเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับใหนักศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสาร

ขอมูลเพิ่มเติม และสําหรับใชประกอบการเรียนการสอน ที่หองศูนยประมวลขอมูล   

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม   

จัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหาตํารา หนังสืออางอิงทุกปการศึกษา  เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ขอมูล และความรูใหมจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

การจัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา จะมีการประเมินการเรียนการสอน ตลอดจน

ประเมินความตองการของผูเรียนทุกวิชา เพื่อนําผลการประเมินไปพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนแก

ผูเรียน 
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3. การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม  

คณะรัฐศาสตร มีเกณฑกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนอาจารย และมีคณะกรรมการอัตรากําลัง

เปนผูพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนอาจารยใหมใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนด พิจารณาความรู

และประสบการณจากผลงานวิชาการ และจัดใหมีการสอบสอนหลังจากผานการสัมภาษณจาก

คณะกรรมการอัตรากําลัง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยใหมตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กาํหนด   

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

ในการติดตามและทบทวนเพื่อดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร จะมีคณะกรรมการโครงการ

หลักสูตรนานาชาติ  ทําหนาที่บริหารหลักสูตร และเปนผูติดตามการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

และมีที่ประชุมคณาจารยคณะรัฐศาสตร ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหารือและมีสวนรวมในการทบทวน

หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร นอกจากน้ี มีคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร ซึ่ง

ประกอบดวยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เปนผูพิจารณาใหความ

เห็นชอบตอการปรับปรุงหลักสูตร   

 3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  

การเชิญอาจารยพิเศษเพื่อบรรยายในแตละวิชา จะกําหนดโดยอาจารยผูประสานวิชา โดยใช

เกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด คือ เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือ จบการศึกษา

ระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารยขึ้นไป  โดยจะมีอาจารยพิเศษใน

สดัสวน 1/3 ของอาจารยในหลักสูตร 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  

มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามหนาที่

ความรับผิดชอบ เชน นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี โดย

จะตองจบการศึกษาไมนอยกวาระดับปริญญาตรี 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  

สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ รวมกับคณะและมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

เชน อบรมการจัดการความรูทางวิชาการ  อบรมระบบบัญชีแบบใหม  อบรมความรูดานภาษาอังกฤษและ

การจัดทําขอมูลสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา  

 จัดใหมีการสนับสนุนการเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน จัดใหมีอาจารยผูสอนและ

อาจารยที่ปรึกษา ใหปรึกษาแนะนําอยางตอเน่ือง ผานเทคโนโลยี และสื่อตางๆ รวมทั้งจัดระบบใหความ

ชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหา 

5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการเพื่อแนะนําการศึกษา  การศึกษาในกรณีพิเศษตาง  ๆ  การ

จัดทํารายงาน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา   โดยนักศึกษาสามารถขอนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอ

คําแนะนําไดโดยผานงานบริการการศึกษา  และผานทางระบบสารสนเทศของคณะรัฐศาสตรและ

อาจารยที่ปรึกษา  

 5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

  5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารอง

ขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได 

  5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. 2547 หมวดที ่4 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/ หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เนนการสรางความเปนนานาชาติและสามารถนําความรู 

ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ไดรับจากการศึกษาไปประยุกตใชในการทํางานตามองคกร  ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนสามารถพัฒนา

ตนเองเพื่อนําไปสูการมีคุณธรรม จริยธรรม สรางคุณคาและคุณประโยชนตอประเทศชาติและสังคม

โดยรวม   

โดยจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต  รวมทั้งระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนนิงานหลักสูตร 
     

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศกึษาใหครบทกุรายวิชา 

     

4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดาํเนนิการ

ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ปที่แลว   

     

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 
     

9) อาจารยประจาํทกุคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง 
     

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรบัการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5.0 
     

13) ระดบัความพึงพอใจของนกัศกึษาตอคณุภาพการสอน และทรพัยากร

สนับสนุนการเรียนการสอน เฉล่ียไมนอยกวา 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ  หัวขอวามีความ

เขาใจหรือไม  โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปราย

โตตอบจากนักศึกษา  การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน

แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา  ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  หากวิธีการที่ใชไมสามารถทํา

ใหผูเรียนเขาใจได  ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  จะ

สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ไดสอนไป  หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการ

ดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน  ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา  ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา  และการใช

สื่อการสอนในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทํา  เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่  2 และอาจใหมีการ

สัมมนา รวมทั้งอาจใหมีการประเมินความรูของนักศึกษาวา  สามารถนําความรูดังกลาวไปประยุกตใชใน

การทํางานจริงไดหรือไม  ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ขอ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย  3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย  1 คน ที่

ไดรับการแตงต้ังจากมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษาเปนระยะๆ  อยางนอยทุกๆ  3 ป 

และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ อยางตอเน่ืองทุก 5 ป 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล  จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม  และในแต

ละรายวิชากรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ไดทันทีซึ่งก็จะ

เปนการปรับปรุงยอย  ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา  สําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับน้ัน  จะกระทําทุก  5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลงั 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

ภาคผนวก  3  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ฉบับป พ.ศ. 2551  

เพื่อใชกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ภาคผนวก 4  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ ฉบับ พ.ศ. 2551 กับ ฉบับ พ.ศ. 255 6 

 

ภาคผนวก  5   ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและ 

 การระหวางประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ) ฉบับ พ.ศ. 2551 กับ ฉบับ พ.ศ. 2556 

 

ภาคผนวก  6   ขอบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัย 

 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  

     (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม)  

 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจดทะเบียนศึกษา 

รายวิชาขามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาขามสถาบันอุดมศึกษาใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552    



มคอ.2 

 111 

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของ อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 

1 ดร.ชนินททิรา  ณ ถลาง 

 

1. งานวิจัย 

• กรอบการเปรียบเทียบระบบการบริหารรัฐกิจในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ในสวนที่เก่ียวของกับประเทศอินโดนีเซียและประเทศบรูไน 

ดารสุ ซาลาม (12 เดอืน) 2551. 

• การจดัการสันตภิาพในอาเจะห: บทเรียนสําหรับกรณีพ้ืนที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย (12 เดอืน) 2553. 

2.  บทความทางวิชาการ 

• The fluidity of  nationalistic  and  ethnic  aspirations in  Aceh’, 

Nations and Nationalism, Volume 15 (2) 2009. 

• ‘Parliamentary Elections in Thailand, July 2011’, to be published  

in Electoral Studies July 2012. 

3.  งานวิจัย 

• ‘Opportunities and Challenges for Thailand in Supporting the 

Process of Creating an  ASEAN Community through Tertiary 

Education: A Study on Educational Programmes, Basic Knowledge, 

and Perspectives’, from May 2012- October 2013, Thailand Research Fund 

• ‘Negotiating and Maintaining Peace in Aceh: Lessons for the 

conflict in the three most southern provinces of Thailand’, From 

December 2008-December 2009, Thailand Research Fund 

2 ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. อรรถกฤต  ปจฉิมนันท 

1. ตาํราวิชาการ 

• แนวคิดทฤษฎีวาดวยเศรษฐศาสตรการเมือง (Theory of Ideas for 

Political Economy). กรงุเทพฯ: ภาพพิมพ, 2554. 

2. บทความทางวิชาการ 

• ทฤษฎีเกมในรปูแบบความขดัแยงในสังคมไทย, วารสารสถาบนั

พระปกเกลา, ปที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2553), หนา 57– 68 

4. งานวิจัย 

• ทีมวิจัยในโครงการการศึกษาวิจัยการประเมิณผลความคุมคาตาม

ภารกิจของสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดปทุมธานี 2552  

ระยะเวลา 6 เดอืน, 2553. 

• ทีมงานวิจัยในโครงการประเมินความคุมคาการมีสวนรวมใน

นโยบายของรัฐภายใตกระทรวงการทองเที่ยว ระยะเวลา 6 เดอืน 

• นโยบายของภาครฐัและความเหล่ือมลํ้าของรายไดในสังคม : 

กรณีศึกษาในประเทศไทย. หนา 1-60,รัฐศาสตรสาร, ปที่ 31  

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม  2553), หนา  65-138. 
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 

3 ดร. วรรณา ติระสังขะ 1. งานวิจัย  

• โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการขัน้ตอนการออกเสียงประชามต”ิ 

(ผูวิจัย) เสนอตอสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. 2551 

• โครงการวิจัยเรื่อง “การติดตามผลการบังคับใชรัฐธรรมนูญ” (ผูวิจัย) 

เสนอตอสถาบนัพระปกเกลา พ.ศ. 2551 

• โครงการวิจัยเรื่อง “เขตอํานาจของมติคณะรัฐมนตรี : ศกึษากรณี

รัฐวิสาหกิจ และศึกษากรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” (ผูวิจัย) 

เสนอตอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง

ปจจุบัน 

• โครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการฟนฟูประเทศเพ่ือสรางความ

เขมแขง็ของสังคมไทย” ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับระบบบริหาร

ภาครัฐและความสัมพันธใหมในสังคม การปรับโครงสรางของ

ระบบรัฐสภา (ผูวิจัย) เสนอตอสถาบนัพระปกเกลา กรกฎาคม พ.ศ. 

2552 ถึงปจจุบัน 

• โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของภาค

ประชาชนเพ่ือสุขภาวะที่ดีของสังคม” เสนอตอสํานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (หัวหนาผูวิจัย) สิงหาคม 

พ.ศ. 2552 ถึงปจจุบัน 

2. บทความวิชาการ 

• บทความเรื่อง “ศาลและวิธีพิจารณาคดีทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมในประเทศฝรั่งเศส” เอกสารประกอบการเสวนาเรือ่ง 

การระงับขอพิพาททางส่ิงแวดลอมตามระบบกฎหมายตางประเทศ 

ณ หองประชุมสถาบนัพัฒนาขาราชการฝายตลุาการ ศาลยุตธิรรม 

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

4. อาจารย ภิญญ   ศิรประภาศิร ิ       บทความวิชาการ 

• “Thailand and Cambodia Need a ʻ Jimmy 

Carterʼ  Mediator,” The Nation, 18 February 2011. 

• “Dams in the Mekong River: Gifts From China?” presented at 

Core University Conference, Bangkok, 27 August 2010. 

• “The Art and Science of Negotiation,” Bangkok Post, 4 April 

2010. 

• “Hydropolitics in Southeast Asia: Cooperation in the Mekong 

River Basin,” presented at Thammasat University, 30 January 

2009.  
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ 

5. อาจารย จิตติภัทร พูนขํา      บทความวิชาการ 

• Jittipat Poonkham, 1898 and American Expansionism: A Great Transformation 

of US Foreign Policy and Identity (Saarbrucken, Germany: Lambert Academic 

Publishing, 2012). 

• Jittipat Poonkham, “A Weary Titan: Russian Foreign Policy Thinking since 

1992”, Journal of Social Science, Vol. 42: No. 1 (January-June 2012),  

pp. 52-64.  

• Jittipat Poonkham, and Natthanan Kunnamas, Central and Eastern Europe: 

Return to Europe and Market Economy (Bangkok: European Studies Center, 

Chulalongkorn University, 2013 forthcoming) (in Thai). 

Jittipat Poonkham, “Neorealist International Relations Theory: On US 

Hegemony and Balance of Power in the Post-Cold War Era”, Journal of Social 

Science, Vol. 41: No. 1 (January-June 2010), pp. 1-31. (in Thai). 

• Jittipat Poonkham, and Salisa Yuktanan, “The 9/11 Coup d'état and State 

Violence in Chile: From Pinochet’s Regime to Transnational Justice”, Samesky 

Journal, Vol. 8: No. 2 (October-December 2010), pp. 169-181. (in Thai). 

• Surat Horachaikul and Jittipat Poonkham, “Kantian Europe or Neoliberal 

Europe?” in Asia and Europe: Dynamics of Inter- and Intra-Regional 

Dialogues, eds. Jose Luis de Sales Marques, Reimund Seidelmann and 

Andreas Vasilache (Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft, 

2009), pp. 143-164. 

• Jittipat Poonkham, Nathanan Kunnamas, and Prang Opasnipath, “The Political 

Economy of Central and Eastern European Countries (CEECs) and Their 

Implications towards Thai Foreign Economic Policy”, A Strategic 

Recommendation Report for the Department of European Affairs, Thai 

Ministry of Foreign Affairs, March 2009. (in Thai). 

• Jittipat Poonkham, “Energy and Power: Russian-EU Relations under US 

Hegemony”, Journal of Social Science, Vol. 39: No. 1 (January-June 2008), 

pp. 33-76. (in Thai). 
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร  

 

ลําดับ รายนามอาจารย 

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร 

(ช่ัวโมง:สัปดาห) 

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุง

หลักสูตร  (ช่ัวโมง:สัปดาห) 
ป. 

ตรี 

ประกาศฯ

บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ป. 

ตรี 

ประกาศฯ

บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม 

1. อาจารย ดร. ชนินททิรา ณ ถลาง 6 - 3  9 6 - 3 - 9 

2. ผศ. ดร. อรรถกฤต ปจฉิมนันท 6 - 3  9 6 - 3 - 9 

3. อาจารย ดร. วรรณภา ติระสังขะ 6 - 3  9 6 - 3 - 9 

4. อาจารย ภิญญ  ศิรประภาศิริ 6 - -  6 6 - - - 6 

5. อาจารย จิตติภัทร พูนขํา 6 - -  6 6 - - - 6 
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ภาคผนวก  3  แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาการเมอืงและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  

ฉบับป พ.ศ. 2551 เพื่อใชกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวน้ีไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                     

เมื่อวันที่ 27   สิงหาคม  2552 

2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขคร้ังน้ีแลว ในคราวประชุมคร้ังที่ 12/2555 

เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2555 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขน้ี เร่ิมใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2556 

ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

4.1 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

4.2 เพื่อใหเนื้อหาวิชามีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น 

4.3 เพือ่ใหความสําคัญกบัการศกึษามสีวนรวมในการแสดงความคดิเห็น ตลอดจนใหนักศึกษา

ไดมเีวลาในการศึกษาคนควาและเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยมากขึ้น 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข   

5.1 ปรับคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและการคัดเลือกผูเขาศึกษา ดังน้ี 

  1)  กําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเขาศึกษาและการคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยแบงออกเปน 2 

กลุม คือ กลุมที่มีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย และกลุมที่มีถิ่นพํานักอยูในตางประเทศ 

  2)  ยกเลิกการกําหนดคุณสมบัติของผูเขาศึกษา จากเดิมมีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา 3.00 เปลี่ยนเปน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 (4 ภาคการศึกษา) หรือเทียบเทาไมนอยกวา 2.80 

  3)  เพิ่มเงื่อนไขการสงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

เดิม แกไขเปน 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2540 ขอ 7 

 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2540 ขอ 7   ซึ่งไดแบงคุณสมบัติของผูเขา

ศึกษา ดังน้ี 
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เดิม แกไขเปน 

2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย  

(ม. 6) หรือเทียบเทาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 

3.00 

1. กรณีท่ีผูสมัครพํานักอยูในประเทศไทย 

    1.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5  

(4 ภาคการศึกษา) หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2.80 

    1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังน้ี (เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

- TOEFL: มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนนจาก PBT 

หรอื 60 คะแนน จาก IBT หรอื 170 คะแนน จาก CBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉล่ียอยางนอย 5.5 คะแนน 

- TU-GET มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- CU-TEP มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- SAT มีคะแนนอยางนอย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 

2. กรณีท่ีผูสมัครพํานักอยูตางประเทศ 

   2.1  มีคะแนนเฉล่ียสะสมชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 และ 5  

(4 ภาคการศึกษา) หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2.80 

   2.2  มีประวัติยอ (CV / Resume) 

   2.3  มีหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) 

   2.4  มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังน้ี (เลือกอยางใดอยางหน่ึง) 

- TOEFL: มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนนจาก PBT 

หรอื 60 คะแนน จาก IBT หรอื 170 คะแนน จาก CBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉล่ียอยางนอย 5.5 คะแนน 

- TU-GET มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- CU-TEP มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- SAT มีคะแนนอยางนอย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 

(ท้ังน้ี ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับลด

เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

คัดเลือกผูเขาศึกษาในแตละป) 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1. ใชวิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือกท่ัวไป  

การสมัครสอบและการคัดเลือก เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. ผูท่ีเขาศึกษา จะตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก

ขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑท่ีคณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกาํหนด 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

ใชวิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือกท่ัวไป  ซึ่ง

คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผูสมัคร ดังน้ี 

1. ผูสมัครท่ีพํานักอยูในประเทศไทย 

1.1 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.2 ผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 
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เดิม แกไขเปน 

 1.3 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

2. ผูสมัครท่ีมีพํานักอยูตางประเทศ 

1.1 พิจารณา CV/ Resume และ Letters of   

       Recommendation 

1.2 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.3 ผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณผาน       

     ระบบออนไลน 

1.4 เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญา  

     ตร ีพ.ศ. 2540 

 

5.2 ปรับโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร มีรายละเอียดดังน้ี 

5.2.1 เพิ่มจํานวนหนวยกิต จากวิชาบังคับคณะ 24 หนวยกิต เปนวิชาบังคบั 30 หนวยกิต  

5.2.2 ลดจํานวนหนวยกิต จากวิชาบังคับสาขา 30 หนวยกิต เปนวิชาบังคับเฉพาะ 24 หนวยกิต 

5.2.3 เพิ่มวิชาบังคับนอกสาขา จํานวน 3 หนวยกิต  

5.2.4 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาโท จาก 24 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต  

เดิม แกไขเปน 

1. วิชาศกึษาทัว่ไป                        30                หนวยกิต  

2. วิชาเฉพาะ                                 90                หนวยกิต 

2.1 วิชาบงัคบัคณะ                      24           หนวยกิต  

2.2 วิชาบงัคบัสาขา                     30           หนวยกิต  

 

2.3 วิชาเลือก                               12           หนวยกิต  

2.4 วิชาโท                                   24           หนวยกิต 

2.4.1 วิชาบงัคบั                           9        หนวยกิต 

2.4.2 วิชาเลือก                           15       หนวยกิต 

 

3. วิชาเลือกเสร ี                               6                หนวยกิต 

1. วิชาศกึษาทัว่ไป                      30                หนวยกิต  

2. วิชาเฉพาะ                               90                หนวยกิต 

2.1 วิชาบงัคบั                             30          หนวยกิต  

2.2 วิชาบงัคบัเฉพาะ                   24          หนวยกิต 

2.3 วิชาบงัคบันอกคณะ                3          หนวยกิต 

2.4 วิชาเลือก                               12          หนวยกิต 

2.5 วิชาโท                                   21          หนวยกิต 

2.5.1 วิชาบงัคบั                           9      หนวยกิต 

2.5.2 วิชาเลือกในกลุมวิชา          6      หนวยกิต 

2.5.3 วิชาเลือกนอกกลุมวิชา       6      หนวยกิต 

3. วิชาเลือกเสร ี                             6                หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126               หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126               หนวยกิต 
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5.3 ปรับปรุงรายวิชา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.3.1 รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

1) ปรบัคาํอธิบายรายวิชา 6 วิชา       

เดิม แกไขเปน 

ร.291    กฎหมายระหวางประเทศ 

PO.291 International Law 

         ทฤษฎีและแนวความคดิของกฎหมายระหวางประเทศ ทีม่า

ของกฎหมายระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางกฎหมาย

ภายในกับกฎหมายระหวางประเทศ บุคคลระหวางประเทศ รัฐ 

อาณาเขตของรัฐ สิทธิ และความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ

ระหวางรัฐตอรัฐ และรัฐตอเอกชน กฎหมายระหวางประเทศทาง

ทะเล ตลอดจนปญหาอ่ืนๆ ในความสัมพันธระหวางประเทศ 

ระหวางกฎหมายระหวางประเทศกับเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี ฯลฯ ซ่ึงอาจนํามาศึกษาเปนกรณีๆ ไป 

ร.291    กฎหมายระหวางประเทศ 

PO.291 International Law 

        หลักการและทฤษฎีของกฏหมายระหวางประเทศ   ทีม่าของ

กฏหมายระหวางประเทศ จากอดตีถึงปจจบุนั   ความสัมพันธ

ระหวางกฏหมายภายในกับกฏหมายระหวางประเทศ  สถานะ

ของบุคคลในกฏหมายระหวางประเทศ  รวมถึงสิทธิและหนาที่

ของรัฐในความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ  รัฐตอเอกชน  ที่มาและ

บทบาทขององคการระหวางประเทศ  และกฎมายระหวาง

ประเทศทางทะเล ตลอดจนปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของระหวาง

กฏหมายระหวางประเทศกับการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซ่ึง

อาจจะนาํมาศกึษาเปนกรณีๆ  ไป 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม  

               ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

PO.371 Southeast Asian Affairs 

 วิชาบงัคบักอน : สอบไดวิชา ร.280 

 การดําเนินนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตโดยพิจารณาถึงการเมืองภายในและปจจัยอ่ืน 

ๆ ที่มีอิทธิพลตอการวางแผนและการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศ  ตลอดจนพิจารณาเอเชียตะวันออกเฉียงใตในฐานะ

เปนภูมิภาคหนึ่งในการเมืองระหวางประเทศที่มีความเก่ียวพัน

กับบทบาทและอิทธิพลของชาตมิหาอํานาจ  รวมทัง้ศกึษา

ความสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคนี้ทั้งในดานความ

รวมมือและความขดัแยง 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม     

               ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

PO.371 Southeast Asian Affairs    

 วิชาบงัคบักอน : สอบไดวิชา รร.280   

 ความสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและความสัมพันธกับมหาอํานาจนอกภูมภิาค 

วิชานี้จะเริ่มดวยการสํารวจปจจัยดานประวัติศาสตรที่สงผล

กระทบถึงความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาว ตามดวย

การศึกษาความทาทายและประเด็นปญหาที่ประเทศในภูมิภาค

เผชิญอยูในปจจุบัน อีกทั้งวิเคราะหความขัดแยงและความ

รวมมือภายใตความทาทายเหลานี ้

ร.373 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

         กลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

PO. 373 Foreign Relations and Policies in East Asia 

           วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.280 
         นโยบายตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออก คือ  

จนี  ญ่ีปุน  เกาหลีเหนอืและเกาหลีใต  ตลอดจนความสัมพันธ

ของประเทศเหลานี้กับประเทศมหาอํานาจและประเทศใน

ภูมิภาคใกลเคียง 

ร.  373  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของ 

            กลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

PO. 373 Foreign Relations and Policies in East Asia 

               วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิา รร.280 
             ความสัมพันธระหวางประเทศของชาติในเอเชีย

ตะวันออก อันไดแก  จนี  ญ่ีปุน  เกาหลีเหนอืและเกาหลีใต 

รวมทั้งไตหวัน ตลอดจนความสัมพันธของประเทศเหลานี้กับ

ประเทศมหาอํานาจและประเทศในภูมิภาคใกลเคียง อีกทั้งจะ

ศึกษาบทบาทของประเทศเหลานี้ในองคการระหวางประเทศ     
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เดิม แกไขเปน 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม  

             ประเทศในตะวันออกกลาง 

PO.376 Middle East Affairs  

 วิชาบงัคบักอน : สอบไดวิชา ร.280 

 นโยบายตางประเทศของกลุมประเทศตะวันออกกลาง 

และจะพิจารณาถึงการรวมกลุมรัฐอาหรับ (Arab League)  การ

ดําเนินนโยบายของกลุมประเทศเหลานี้ตอองคการสหประชาชาติ  

ตอประเทศมหาอํานาจและตอปญหาการเมืองระหวางประเทศ

อ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาความสัมพันธระหวางอาหรับกับ

อิสราเอล 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม  

             ประเทศในตะวันออกกลาง  

PO.376  Middle East Affairs 

 วิชาบงัคบักอน : สอบไดวชิา รร.280 

 นโยบายตางประเทศและการแกไขปญหาความขดัแยง

ของกลุมประเทศตะวันออกกลาง โดยจะพิจารณาถึงการรวมกลุม

รัฐอาหรับ (Arab League)  การดําเนินนโยบายของกลุมประเทศ

เหลานี้ตอสหประชาชาติ  ตอประเทศมหาอํานาจและตอปญหา

การเมืองระหวางประเทศอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหา

ความสัมพันธระหวางอาหรับกับอิสราเอล 

ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ  

PO.380 Economics and International Politics 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.271 

 ความเช่ือมโยง (Linkage) ระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ

กับการเมืองระหวางประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการพ่ึงพาซ่ึงกัน

และกันทางเศรษฐกิจ (Economic Interdependence) และการ

รวมกลุมบูรณาการทางเศรษฐกิจ (integration) ในภูมภิาคตาง ๆ 

ของโลกเชน ในยุโรป (EU) อเมรกิา (USA) และในเอเชียแป

ซิฟค (APEC)  เปนตน 

ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ  

PO.380 Economics and International Politics  

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.271  

 ความเช่ือมโยงระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมือง

ระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางอํานาจกับความร่ํารวย

หรือความยากจนในระดับระหวางประเทศ ดวยการวิเคราะห

พัฒนาการของเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ ตั้งแตยุค

อาณานยิมจนถึงปจจบุนั โดยใชมมุมองทางทฤษฎีและกรอบ

แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 

(International Political Economy) โดยเนนชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่สองเปนตนมา  

ร.389     ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุม 

              ประเทศเอเชียใต   

PO.389 Foreign Policy of South Asian Countries 

 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.280 

 วิชานี้จะศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศของกลุม

ประเทศเอเชียใต  อันประกอบดวยอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ  

ศรลีงักา เนปาล ภูฐานและมอลดบี การศกึษาจะเนนความสําคญั

ของกลุมประเทศนี้ที่มีตอขบวนการไมฝกใฝฝายหนึ่งฝายใด 

กลุมประเทศแอฟรกิา  ตะวันออกกลาง  เอเชียแปซิฟคและ

ประเทศอ่ืนๆ  ตลอดจนศึกษาความรวมมือในการจัดตั้งองคกร  

ความรวมมือในภูมิภาคระหวางกลุมประเทศเอเชียใตเองในดาน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม และความรวมมือระหวางกลุม

เอเชียใตกบัองคกรภูมภิาคอ่ืนๆ เชน  อาเซียน  เอเปคและ

สหภาพยุโรป  

ร.389    ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศ 

              เอเชียใต 

PO.389  Foreign Policy of South Asian Countries 

              วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280   

 ความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศเอเชียใต  

อันประกอบดวย  อินเดยี  ปากีสถาน  อัฟกานสิถาน บงัคลาเทศ  

ศรลีงักา  เนปาล  ภูฐานและมัลดฟีส  โดยจะเนนความสําคญัของ

กลุมประเทศนี้ที่มีตอขบวนการไมฝกใฝฝายใด กลุมประเทศ 

อัฟรกิา  ตะวันออกกลาง  เอเชียแปซิฟค  และประเทศอ่ืนๆ  

ตลอดจนศึกษาความรวมมือในการจัดตั้งองคกร  ความรวมมือใน

ภูมิภาคระหวางกลุมประเทศเอเชียใตดานเศรษฐกิจ  การเมือง  

และสังคม  และความรวมมือระหวางกลุมเอเชียใตกับองคกร

ภูมภิาคอ่ืนๆ เชน  อาเซียน  เอเปค  และสหภาพยุโรป  
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2) ปรับชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา  1 วิชา       

เดิม แกไขเปน 

ร.385 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของประเทศ 

ในเครือจักรภพรัฐอิสระ 

PO.385 Foreign Policy of the Commonwealth of Independent States 

          วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ร.280 

         การวางและดาํเนนินโยบายตางประเทศของเครอืจกัรภพ

รัฐอิสระ โดยพิจารณาถึงปจจัยสําคัญ ๆ เชน  อุดมการณและ

ผลประโยชนของชาตวิาชวยในการกําหนดนโยบายของ

เครือจักรภพรัฐอิสระอยางไร  ทั้งนี้จะดูปญหาและกรณี

ความสัมพันธที่เครือจักรภพรัฐอิสระดําเนินการตอประเทศ

ตางๆ โดยสังเขปดวย 

ร.385 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของรัสเซีย 

 

PO.385 Foreign Policy of  Russia 

        วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา รร.280          
พัฒนาการและบทบาทของรัสเซียในการเมืองโลกตั้งแต

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยพิจารณาถึงปจจัยภายในและ

ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของ

สหภาพโซเวียตในชวงสงครามเย็น และรัสเซียในชวงหลัง

สงครามเย็น ความตอเนือ่งและการเปล่ียนแปลงในนโยบาย

ตางประเทศและความสัมพันธตางประเทศของรัสเซียกับ

มหาอํานาจและกับภูมิภาคตางๆ ของโลก รวมทั้งประเด็นรวม

สมัยและแนวโนมในอนาคต  

 

3) ปด/ยกเลิกรายวิชา จํานวน 6 วิชา คือ            

ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศระดับสูงและเหตุการณปจจุบัน            

ร.272 ประวัติศาสตรการทูต 

ร.280 การเมืองระหวางประเทศ 

ร.381 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของประเทศมหาอํานาจ 

ร.383 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ร.384 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของญ่ีปุน 
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 5.3.2 รายวิชาของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (หลักสูตร

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2556)  

 

1) ผนวกรวม 2 วิชา พรอมท้ัง ปรบัชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

เดิม แกไขเปน 

รร. 120 สังคมศาสตรในโลกแหงการเปล่ียนแปลง 

PI.120  Social Sciences in the Changing World 

            เปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณจริงทางดานการปฏิบัติ

เก่ียวกับปญหาสังคมศาสตรในโลกปจจุบัน โดยอาศัยแนวทาง

การศกึษาทางสังคมศาสตร เพ่ือสํารวจปรากฏการณระหวาง

ประเทศ และขามชาต ิโดยมุงทาํความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดลอม ทามกลางความซับซอนของโลก และเพ่ือนําเสนอ

และแลกเปล่ียนทัศนะกับนักศึกษาเก่ียวกับปญหาทางสังคมศาสตร 

แนวทางแกปญหา อุปสรรคและนโยบายสาธารณะ 

รร. 121 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรในโลก 

แหงการเปล่ียนแปลง 

PI.120  Introduction to ASEAN Affairs 

            สัมมนาเก่ียวกับความรูความเขาใจ และสามารถปรบัตวั

ใหสอดคลองกับพลวัตการเปล่ียนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นบนโลกได 

โดยจะเชิญวิทยากรซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญทางดานสังคมศาสตรและ

มุษยศาสตรจากหลากหลายสาขา เปนผูนาํเสนอความทาทาย

ใหมๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนการดําเนินนโยบายตอบสนองตอ

เหตุการณตางๆเหลานั้น รวมทั้งการช้ีแนะแนวทางในการ

เผชิญหนาและการปรับตัวใหสอดคลองกับพลวัตการเปล่ียนแปลง

ของโลก นอกจากนีน้กัศกึษายังสามารถมีสวนรวมในการ

แลกเปล่ียนทัศนคติระหวางกัน ซ่ึงเปนการสรางโอกาสที่จะ

กอใหเกิดองกความรูใหมๆที่นาสนใจเพ่ิมขึ้นได  

 

รร.121 มนุษยศาสตรในโลกแหงการเปล่ียนแปลง 

PI.121  Humanities in the Changing World 

            เปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณจริงทางดานการปฏิบัติ

เก่ียวกับปญหามนุษยศาสตรในโลกปจจุบัน โดยอาศัยแนวทาง

การศกึษาทางมนษุยศาสตร เพ่ือสํารวจปรากฏการณระหวาง

ประเทศ และขามชาต ิโดยมุงทาํความเขาใจความสัมพันธ

ระหวางมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ

ส่ิงแวดลอม ทามกลางความซับซอนของโลก และเพ่ือนําเสนอ

และแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักศึกษาเก่ียวกับปญหาทาง

มนุษยศาสตร แนวทางแกปญหา อุปสรรคและนโยบายสาธารณะ 

 



มคอ.2 

 122 

 
เดิม แกไขเปน 

รร.574 ฝกงานในประเทศเก่ียวกับการเมืองและการระหวาง 

            ประเทศ 

PI.574  Internship and Training in Thailand in Politics and 

International Relations  

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาช้ันป 3 ขึ้นไป และโดยอนุมัติผูสอน 

 

        สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณภาคปฏิบัติ มีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการปฏบิตังิานภายในประเทศในสาขาการ

ระหวางประเทศ และสามารถนําความรูและประสบการณจาก

การฝกงานไปประยุกตใชในสภาพการทํางานที่แทจริง โดยให

นกัศกึษาไดเขาฝกงานในหนวยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ ส่ือสารมวลชน สถาบนั

คนควาวิจัย องคการฝายนิติบัญญัติ รัฐสภา และพรรคการเมือง 

ฯลฯ โดยประเด็นตางๆ ในการฝกงานอาจารยผูสอนจะเปนผู

กําหนด ทั้งนี้ เพ่ือเปนการฝกทักษะและสรางประสบการณใน

การทํางานในสภาพที่แทจริง 

รร.574 ฝกงานเก่ียวกับการเมืองเศรษฐกิจการเมืองและ  

             การระหวางประเทศ 

PI.574  Internship and Training in Politics, Political Economy 

 and International Relations  

วิชาบังคับกอน : นักศึกษาช้ันป 3 ขึ้นไป โดยไดรับอนุมัติจาก

ผูสอน 

           การฝกงานและการฝกอบรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจาก

ประสบการณตางๆ ที่ไดรับระหวางการฝกงาน จากองคกรหรือ

หนวยงานในสาขาที่เก่ียวของ ซ่ึงจะเปนการเตรียมความพรอม

ใหแกนกัศกึษาสําหรบัการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยจัดให

นักศึกาช้ันปที่ 3 ที่สนใจฝกงานในชวงระหวางปดภาคเรียนฤดู

รอน 

 

รร.575 ฝกงานตางประเทศเก่ียวกับการเมืองและการระหวาง  

            ประเทศ 

PI.575 Internship and Training Abroad in Politics and  

International Relations  

วิชาบังคับกอน: นักศึกษาช้ันป 3 ขึ้นไป และโดยอนุมัติผูสอน 

  สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณภาคปฏิบัติ มี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในตางประเทศใน

สาขาการระหวางประเทศ และสามารถนาํความรูและ

ประสบการณจากการฝกงานไปประยุกตใชในสภาพการทาํงาน

ที่แทจริง โดยใหนักศึกษาไดเขาฝกงานในสถานฑูตหรือสถาน

กงศลุในตางประเทศ โดยประเดน็ตางๆ ในการฝกงานอาจารย

ผูสอนจะเปนผูกําหนด ทั้งนี้ เพ่ือเปนการฝกทักษะและสราง

ประสบการณในการทํางานในสภาพที่แทจริง 

 
 

2) ปรับรหัสวิชา  2 วิชา คือ 

จาก  รร. 374  เปน  รร. 274  การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบ้ืองตนเชิงเปรียบเทียบ 

จาก  รร. 378  เปน  รร. 278  สันติภาพศึกษาและเพศสภาพศึกษาเบ้ืองตน 
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3) ปรบัชือ่วิชา  1 วิชา คือ รร.483 จากสัมมนาความขัดแยงและการจัดการความขัดแยง  

เปน สัมมนาความขัดแยงและการจัดการความขัดแยงระหวางประเทศ 
 

4) เปดรายวิชาใหม จํานวน  19 วิชา  ดังน้ีคือ                               

รร.120 ความรูเก่ียวกับอาเซียนเบ้ืองตน 

PI.120 Introduction to ASEAN Affairs 

 การศึกษาในวิชาน้ี มีจุดประสงคท่ีจะนําเสนอภูมิหลังและความเปนมาของอาเซียน ซึ่งเปนองคกร

ระหวางประเทศท่ีมีการบูรณาการในเบ้ืองตน โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน สวนท่ี 1 มุงศึกษาปจจัยตางๆ 

ท่ีนํามาสูการจัดต้ังสมาคมอาเซียน สวนท่ี 2 มุงศึกษาถึงบทบาทในการเขามามีสวนรวมของอาเซียนตอ

เหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยจะนําเสนอถึงบรรทัดฐานหรือแนวทางการปฏิบัติ 

ตลอดจนเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินนโยบายในฐานะท่ีเปนองคกรในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ี

สงผลกระทบตอประเทศสมาชิกหรือท่ัวท้ังภูมิภาคในมิติท่ีหลากหลาย เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ , มิติทางดาน

ความม่ันคง , ประเด็นการสรางอัตลักษณรวมกัน รวมท้ังการศึกษาปฏิสัมพันธภายในระหวางประเทศสมาชิก

ของอาเซียน  

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร      

PI.200  English for Political Science Studies 

การพัฒนาทักษะการฟง การอาน การเขียน และการพูด ทางดานภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมตางๆ  

เชน การอภิปรายในคาบเรียนเปนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับประเด็นตางๆ ทางดานรัฐศาสตร และกิจกรรมการ

เขียนรายงานหรือบทความในหัวเรื่องตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนรูปแบบของการเขียนและอางอิงท่ี

ถูกตองเปนภาษาอังกฤษจากอาจารยผูสอน โดยใชสื่อการสอนท่ีเก่ียวของกับสาขารัฐศาสตรท้ังจากวีดีโอและ

บทความตางๆ ท่ีเปนภาษาอังกฤษ 

รร.201   กฎหมายปกครอง        

PI.201  Administrative Law 

 กระบวนการออกกฎหมายและการบังคบัใชกฎหมายของฝายปกครอง  โดยมุงเนนประเด็นศึกษาท่ี

สําคัญตางๆ  เชน แนวคดิทางกฎหมาย บทบาทองคกรฝายปกครองในการบังคบัใชกฎหมาย  การพิจารณาคดี

ปกครอง และ การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการรางกฎหมาย 

รร.270 ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียงตอสถานการณในปจจุบัน 

PI.270  Diplomacy: Histories, Approaches and Current Debates 

 แนวทางการดําเนินการทางทูตต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของตัวแสดงท่ีเปนรัฐทามกลาง

สถานการณการเมืองระหวางประเทศท่ีมีความซับซอน เน้ือหาเริ่มจากสมัชชาแหงเวียนนา ( Congress of 

Vienna) แตจะเนนกรณีศึกษาตางๆท่ีมีความสําคัญในทางการทูตระหวางประเทศในปจจุบันมาเปนหัวขอในการ

เรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงหลักปฏิบัติทางการทูต การจัดการตอสถานการณท่ีเกิดขึ้นตามวิถีทาง

ของการทูต ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอปฏิสัมพันธระหวางประเทศ และใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ

นําเสนอและรวมกันอภิปรายประเด็นทางการทูตตางๆท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 
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รร.280 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศและเหตุการณปจจุบัน 

PI.280 Theories in International Politics and Current Affairs  

 วิชาบังคบักอน : สอบไดวิชา ร.271 

 วิเคราะหเหตุการณและประเด็นตางๆท่ีเกิดขึ้นในทางการเมืองระหวางประเทศ โดยอาศัย

แนวความคิดในทางทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ และมุงเนนใหนักศึกษามีการอภิปรายประเด็นตางๆในคาบ

เรียน ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศและการนําทฤษฎีมาใชในการอธิบายและวิเคราะหประเด็น

น้ันๆ และวิธีการนําทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศมาใชในการอธิบายประเด็นตางๆท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

รวมท้ัง แนวทางการแสดงบทบาทของประชาคมโลกตอการดําเนินนโยบายตอบสนองตอประเด็นน้ันๆ  เชน 

ประเด็นความขัดแยงระหวางรัฐ , การกอการรายและการแพรขยายอาวุธ รวมท้ังประเด็นทางดานการคาอาวุธ 

เปนตน 

รร.373 บทบาทอาเซียนในเวทีโลก 

PI.373 ASEAN in Global Affairs  

 บทบาทและแนวทางการดําเนินงานของอาเซียน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธตอตัวแสดงอ่ืนๆนอก

ภมิูภาคในเชงิลึก โดยศกึษาจากแนวทางการดาํเนินงานและกลไกตางๆในการตอบสนองตอสถานการณความทา

ทายใหมๆท่ีเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน จุดยืนและบทบาทของอาเซียนและประเทศสมาชิกของอาเซียนตอปฏิสัมพันธ

ระหวางประเทศกับตัวแสดงตางๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในระดับโลก อาทิเชน สหรัฐอเมริกา  จีน  ญ่ีปุน และ

สหภาพยุโรป เปนตน   

รร.374 จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน 

PI.374 China in the Current World Affairs 

 วิชาบังคบักอน : สอบไดวิชา รร.280 

 นโยบายตางประเทศของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผานทฤษฎีและกรอบการวิเคราะหดาน

ความสัมพันธระหวางประเทศ  ปจจัยและเหตุการณสําคัญท่ีนํามาสูการท่ีจีนมีบทบาทสําคัญในโลก และการ

ดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนในดานตางๆ เชนความขัดแยงเรื่องดินแดนและความสัมพันธทางดานการคา 

เปนตน รวมท้ังพิจารณาการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนตอมหาอํานาจและประเทศเพื่อนบาน และผล

ของการดําเนินนโยบายตางประเทศของจีนดังกลาว 

รร.378 ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน 

PI.378 Japan in the Current World Affairs 

 วิชาบังคบักอน : สอบไดวิชา รร.280 

 วิเคราะหความสัมพันธระหวางประเทศของญ่ีปุนปจจุบัน  โดยเนนท่ีมุมมองของญ่ีปุนตอการ

เปล่ียนแปลงของโลก  ความสัมพันธญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา  และตําแหนงแหงท่ีของญ่ีปุนในเอเชียท่ีกําลัง

เติบโตขึ้น  ปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายตางประเทศของญ่ีปุน  โดยเฉพาะความสัมพันธระหวาง

การเมืองภายในกับการเปล่ียนแปลงของนโยบายตางประเทศ 
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รร.290 ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรการเมือง 

PI.290 Introduction to Political Economy 

ความรูเบ้ืองตนในสาขาวิชาเศรษฐกิจการเมือง ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีท่ีสําคัญๆ ผาน

ประวัติศาสตรของวิชาเศรษฐกิจการเมือง โดยการตรวจสอบและวิเคราะหการเกิดและวิวัฒนาการของการระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยม การศึกษาระบบเศรษฐกิจโลกท่ีหน่ึงและท่ีสองตามดวยพัฒนาการสําคัญอ่ืนๆ จนถึงยุคของรัฐ

พัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน ในปจจุบัน   

รร.391 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกิจการเมือง 

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

ศึกษาการดําเนินนโยบายของภาครัฐ  ควบคูกับระบบสถาบันและระบอบการปกครอง มี

ความสําคัญท่ีเปนขั้นพื้นฐานความเขาใจการยกระดับประสิทธิภาพในการใชนโยบายทางดานจุลภาคและ มห

ภาคตางๆ ท่ีจะใชในการขับเคล่ือนในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม   การศึกษาจากทฤษฎีในทาง

เศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร และนิติศาสตร เพื่อท่ีจะหาแนวคิดในการยกระดับขีดความสามารถ เชน การออกแบบ

ความเสถียรภาพของการเมือง การรักษาระดับภาวะเงินเฟอท่ีสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระยะยาว และ

การสรางสวัสดิการในรูปแบบของนโยบายท่ีดี เปนตน 

รร.392 เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ 

PI.392 Comparative Political Economy 

สํารวจขอถกเถียงสําคัญในระบบเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบในปจจุบันโดยเนนศึกษา กําเนิด

วิวัฒนาการและการปฏิรูปของสถาบันตลาดตางๆ เน้ือหาวิชาเริ่มตนดวยการวิเคราะหงานเขียน สําคัญๆ ใน

สาขา วิชาเศรษฐกิจการเมือง  ศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกับรูปแบบของเศรษฐกิจการเมืองของประเทศตางๆ เชน 

ยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน เอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา   เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมของ

ประเทศกําลังพัฒนารวมไปถึงเศรษฐกิจการเมืองของประเทศ คอมมิวนิสตเกา 

รร.395 เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออก 

PI.395  Political Economy in East Asia       

 ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน จีน เกาหลีใต และไตหวัน  

มุมมองท้ังทางทฤษฎีและกรณีศึกษา เพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางรัฐกับธุรกิจ ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมในประเทศเหลาน้ี 

รร.396 เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

PI.396 Political Economy in Southeast Asia 

ปฏิสัมพันธระหวางรัฐกับตลาดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศหลักในอาเซียน มุมมองท้ัง

ทางทฤษฎีและกรณีศึกษา เพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางรัฐกับธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง

รัฐกับสังคมในประเทศเหลาน้ี 
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รร.397 ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร 

PI.397 Game Theory for Political Scientists 

การประยุกตทฤษฎีเกมกับความเขาใจพฤติกรรมทางการเมืองภายใตกรอบและเง่ือนไขของเกม

ความรวมมือและเกมท่ีไมมีความรวมมือ  และระบบสถาบันควบคูกบัระบอบการปกครองท่ีมผีลตอนโยบาย

ตางๆ  เชน นโยบายความรวมมือระหวางประเทศ เปนตน เน่ืองจากการบริหารกลยุทธของภาครัฐท่ีมี

ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการวิเคราะหผลดีและผลเสียจากนโยบายตางๆ  

รร.398 การศึกษาทางเลือกสาธารณะ 

PI.398 Public Choice  

การเปรียบเทียบระบบพรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและการเลือกต้ัง ภายใตเง่ือนไข  

Westminster Model และ Consensus model โดยนําเครื่องมือหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตรแบบ

ตะวันตก มาวิเคราะหพฤติกรรมทางการเมือง และหลักเกณฑของการดําเนินการนโยบายตางๆ ท่ีสําคัญ โดยทํา

ความเขาใจถึงปญหาท่ีนํามาสูความแตกตางในดานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในกลุมประเทศตางๆ  ซึ่งระบบ

สถาบันทางการเมืองโดยท่ัวไปเปนตัวบงชี้ถึงความสัมพันธของระบบพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน การ

เลือกต้ัง และ แนวคิดทางวัฒนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยในการดําเนินทางดานนโยบายตางๆ และการ

บรหิารประเทศในรปูแบบของระบบสถาบันท่ีเปนอยู    

รร. 399 เศรษฐกิจการเมืองโลกของการคาและการเงิน 

PI.399 Global Political Economy of Trade and Finance 

 ระบบของพื้นฐานทางการเมืองและสังคมของการคาโลกและตลาดการเงิน ในมิติของการ

ดําเนินงาน กระบวนการ และผลกระทบท่ีมีตอเศรษฐกิจโลก พลวัตและวิวัฒนาการของการคาและอํานาจ

ทางการเงินในมุมมองทางประวัติศาสตรโดยเนนความสัมพันธท่ีซับซอนระหวางระบบการเงินโลก รัฐชาติและ

สังคม มุงเนนศึกษาคุณสมบัติรวมสมัยของการคาโลกและระบบการเงิน และผลกระทบตอเสถียรภาพทาง

การเมืองและทางเศรษฐกิจ และสังคม ท้ังในประเทศทุนนิยมท่ีกาวหนาเชนเดียวกับในประเทศกําลังพัฒนา 

รร.493 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรการเมือง 

PI.493  Special Issues in Political Economy 

หัวขอเฉพาะในดานเศรษฐศาสตรการเมือง เพื่อใหความรูแกนักศึกษาในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง

ท่ีเก่ียวกับเศรษฐศาสตรการเมือง 

 

รร.494 เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา 

PI.494 Political Economy of Development 

 การสํารวจหัวขอท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาซึ่งจะเนนเก่ียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 

การเปล่ียนแปลงเสนความยากจนในรูปแบบของนโยบายท่ีจะนํามาอธิบาย รวมถึงการยกตัวอยางท่ีเก่ียวของกับ

แนวคิดการในรูปแบบการวิเคราะหการคาระหวางประเทศและการเงินในมุมมองตางๆ เชน เศรษฐกิจและ

การเมือง และความรวมมือตางประเทศ เปนตน 
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วิชาบังคับนอกคณะ 

ศ.210 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

EE.210   Introductory  Economics 

 (เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตรเทาน้ัน  และจะไมนับหนวยกิตให หากสอบไดวิชา  ศ.211    

หรือ  ศ.212 หรอื ศ.213  หรอื ศ.214)   

 หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค ในสวนของเศรษฐศาสตรจุลภาค  ศึกษาถึงอุปสงค

และอุปธานของสินคา  พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต และตนทุน พฤติกรรมของหนวยผลิต โครงสรางและ

พฤติกรรมการแขงขันของหนวยผลิตในตลาดท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณ ตลาดผูกขาด และตลาดท่ีไมสมบูรณ 

แนวคิดความลมเหลว และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในสวนของเศรษฐศาสตรมหภาค ศึกษา

ถึงเปาหมาย และปญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเขาใจถึงรายไดประชาติ  ระบบการเงินและการธนาคาร 

นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการนําดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไป

ใชในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ ในภาคตางประเทศศึกษาถึงความสําคัญของการคาแชละการเงิน

ระหวางประเทศ และขอโตแยงระหวางการคาเสรีและการปกปองตลาด  

6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ปรากฏดังนี้ 

หมวดวชิา 
เกณฑกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

หลักสูตรเดิม 

ฉบับป พ.ศ. 2552 

หลักสูตรปรับปรุง 

ฉบับป พ.ศ. 2556 

1. วิชาศึกษาทั่วไป   

1.1 สวนท่ี 1 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ   

  คณิตศาสตร 

- กลุมวิชาภาษา 

1.2 สวนท่ี 2 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 

30 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

- 3 หนวยกิต 

- 3 หนวยกิต 

- 6 หนวยกิต 

 

- 9 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

- 2 หนวยกิต 

- 5 หนวยกิต 

- 5 หนวยกิต 

 

- 9 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

2. วิชาเฉพาะ   

2.1 วิชาบังคับ 

2.2 วิชาบังคับเฉพาะ 

2.3 วิชาบังคบันอกคณะ 

2.4 วิชาเลือก 

2.4 วิชาโท 

ไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

 

90 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

 

12 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

90 หนวยกิต 

30 หนวยกิต 

24 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

3. วิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 126 หนวยกิต 126 หนวยกิต 
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ภาคผนวก 4  ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ ฉบับ พ.ศ. 2551 กับ ฉบับ พ.ศ. 255 6 

หลักสูตร พ.ศ. 2551 หลักสูตร พ.ศ. 2556 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

Combined Bachelor of Political Science Program in  

Politics and International Relations (English Program) 

1. ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาการเมืองและการระหวางประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

Combined Bachelor of Political Science Program in  

Politics and International Relations (English Program) 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  

(ช่ือเต็ม):  รัฐศาสตรบัณฑิต  

                (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

(ช่ือยอ):   ร.บ. (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

ภาษาอังกฤษ 

(ช่ือเต็ม): Bechelor of Political Science 

               (Politics and International Relations) 

(ช่ือยอ):  B.Pol.Sc.  

                    (Politics and International Relations) 

2. ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย  

(ช่ือเต็ม):  รัฐศาสตรบัณฑิต  

                (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

(ช่ือยอ):   ร.บ. (การเมืองและการระหวางประเทศ) 

ภาษาอังกฤษ 

(ช่ือเต็ม): Bechelor of Political Science 

               (Politics and International Relations) 

(ช่ือยอ):  B.Pol.Sc.  

                    (Politics and International Relations) 

3. ปรัชญาของหลักสูตร  

การจดัการศกึษาภาคภาษาอังกฤษของคณะรฐัศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ดําเนินการอยู ปจจุบันนี้ เปนระดับ

บณัฑิตศกึษา สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ สามารถ

ตอบสนองความตองการกําลังทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศชาติ

ไดในระดับหนึ่ง สําหรับการพัฒนาประเทศชาติไปสูความ

เจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จําเปนอยางย่ิงที่

จะตองมีกําลังคนที่มีความรูทั้งในดานการเมืองและการระหวาง

ประเทศอยางลุมลึกรองรับงานตางๆ ที่ตองปฏิสัมพันธกับ

ตางประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศเพื่อนบาน

ใกลเคียงดวย 

3. ปรัชญาของหลักสูตร  

การจดัการศกึษาภาคภาษาอังกฤษของคณะรฐัศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ดําเนินการอยู ปจจุบันนี้ เปนระดับ

บณัฑิตศกึษา สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ สามารถ

ตอบสนองความตองการกําลังทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศชาติ

ไดในระดับหนึ่ง สําหรับการพัฒนาประเทศชาติไปสูความ

เจริญรุงเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จําเปนอยางย่ิงที่

จะตองมีกําลังคนที่มีความรูทั้งในดานการเมืองและการระหวาง

ประเทศอยางลุมลึกรองรับงานตางๆ ที่ตองปฏิสัมพันธกับ

ตางประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศเพื่อนบาน

ใกลเคียงดวย 

  

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึง

ความจําเปนดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต เพ่ือเปนฐานรากในการศึกษาตอ

ในระดบับณัฑิตศกึษา และเปนการพัฒนาการศกึษาใหเหมาะสม

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการใหความรู

ครอบคลุมหลากหลายวิชาการที่จะนําไปสูการเสริมสราง

ความสําคัญของหลักสูตร  

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตระหนักถึง

ความจําเปนดังกลาวขางตน จึงไดจัดทําโครงการจัดการศึกษา

หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิต เพ่ือเปนฐานรากในการศึกษาตอ

ในระดบับณัฑิตศกึษา และเปนการพัฒนาการศกึษาใหเหมาะสม

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการใหความรู

ครอบคลุมหลากหลายวิชาการที่จะนําไปสูการเสริมสราง
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ความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศ ใหเกิดความเขาใจอันดีซ่ึงกัน

และกันในทุกเรื่องที่จะนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศใหมากที่สุด 

ความสัมพันธที่ดีกับตางประเทศ ใหเกิดความเขาใจอันดีซ่ึงกัน

และกันในทุกเรื่องที่จะนํามาซ่ึงการพัฒนาประเทศใหมากที่สุด 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว  บัณฑิต  

จะมีความรู ความสามารถ และเจตคติ ดังนี้ 

1) มีความรูทางวิชาการดานรัฐศาสตร ทั้งการเมืองการ

ปกครอง และความสัมพันธระหวางประเทศ และการบริหารรัฐ

กิจ รวมทั้งมีความรูเบื้องตนในทางปฏิบัติของสาขาวิชาดังกลาว 

2) มีความรอบรูเทาทันตอเหตุการณปจจุบัน และสามารถ

นําความรูไปประยุกตใหเปนประโยชนตอตนเอง  

3) สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

4) มีความรูในระดับสากลเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค และองคการระหวาง

ประเทศ 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว  บัณฑิต  

จะมีความรู ความสามารถ และเจตคติ ดังนี้ 

1) มีความรูทางวิชาการดานรัฐศาสตร ทั้งการเมืองการ

ปกครอง และความสัมพันธระหวางประเทศ และการบริหารรัฐ

กิจ รวมทั้งมีความรูเบื้องตนในทางปฏิบัติของสาขาวิชาดังกลาว 

2) มีความรอบรูเทาทันตอเหตุการณปจจุบัน และสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใหเปนประโยชนตอตนเอง  

3) สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม 

4) มีความรูในระดับสากลเพ่ือตอบสนองตอความตองการ

ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศ ภูมิภาค และองคการระหวาง

ประเทศ 

5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1. คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญา

ตรี พ.ศ. 2540 ขอ 7 

2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม. 6) 

หรอืเทยีบเทาเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 3.00 

5. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

พ.ศ. 2540 ขอ 7  ซ่ึงไดแบงคุณสมบัติของผูเขาศึกษา ดังนี้ 

1. กรณีที่ผูสมัครพํานักอยูในประเทศไทย 

    1.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5  

(4 ภาคการศกึษา) หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2.80 

    1.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลือกอยางใดอยางหนึง่) 

- TOEFL: มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนนจาก PBT 

หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉล่ียอยางนอย 5.5 คะแนน 

- TU-GET มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- CU-TEP มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- SAT มีคะแนนอยางนอย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 

2. กรณีที่ผูสมัครมีถ่ินพํานักอยูตางประเทศ 

   2.1  มีคะแนนเฉล่ียสะสมช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 (4 ภาค

การศกึษา) หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2.80 

   2.2  มีประวัติยอ (CV / Resume) 

   2.3  มีหนังสือรับรอง (Letter of Recommendatin) 

   2.4  มีคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้ (เลือกอยางใดอยางหนึง่) 
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- TOEFL: มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนนจาก PBT 

หรือ 60 คะแนน จาก IBT หรือ 170 คะแนน จาก CBT 

- IELTS มีคะแนนรวมเฉล่ียอยางนอย 5.5 คะแนน 

- TU-GET มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- CU-TEP มีคะแนนรวมอยางนอย 500 คะแนน 

- SAT มีคะแนนอยางนอย 50 % ในภาค Writing และ

Critical Reading 

(ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาปรับลด

เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษตามดลุยพินจิของคณะกรรมการ

คัดเลือกผูเขาศึกษาในแตละป) 

6. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

1. ใชวิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือกทั่วไป  

การสมัครสอบและการคดัเลือก เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2. ผูที่เขาศึกษา จะตองผานกระบวนการสอบคัดเลือก

ขอเขียนและสอบสัมภาษณตามเกณฑที่คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 

6. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

ใชวิธีการสอบคัดเลือกแยกจากการคัดเลือกทั่วไป ซ่ึงคณะกรรมการ

คัดเลือกจะคัดเลือกผูสมัคร ดังนี้ 

1. ผูสมัครที่พํานักอยูในประเทศไทย 

1.1 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.2 ผานการสอบขอเขยีนและการสอบสัมภาษณ 

1.3 เงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

2. ผูสมัครที่มีพํานักอยูตางประเทศ 

1.1 พิจารณา CV/Resume และ Letters of Recommendation 

1.2 พิจารณาผลคะแนนภาษาอังกฤษ   

1.3 ผานการสอบขอเขยีนและการสอบสัมภาษณผาน       

     ระบบออนไลน 

1.4 เงื่อนไขอ่ืน  ๆใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

     วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 

7. จํานวนการรับนักศึกษา 

ปการศกึษาละ  100 คน 

7. จํานวนการรับนักศึกษา 

ปการศกึษาละ  100 คน 

8. ระบบการศึกษา  

1. การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใชระบบ

ทวิภาค โดยแบงเวลาศึกษาในปหนึ่งๆ เปน 2 ภาคการศกึษาปกต ิ

ซ่ึงเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาค

การศกึษาหนึง่ๆ มีระยะเวลา 16 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดู

รอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพ่ิม

ช่ัวโมงการศกึษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกต ิภาคฤดู

รอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ 

 

8. ระบบการศึกษา 

ใชระบบการศกึษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศกึษาแบง

ออกเปน  2 ภาคการศกึษาปกติ  1 ภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห  และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใช

เวลาการศกึษา ไมนอยกวา 6 สัปดาห แตใหเพ่ิมช่ัวโมงการศึกษา

ในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ  ซ่ึงภาคฤดูรอนเปนภาค

การศึกษาที่ไมบังคับ 
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2. การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี ้

1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) วิชาฝก หรอืทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

3) การฝกงานหรอืฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) 

ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมง ตอสัปดาห ตลอดภาคการศกึษาปกต ิ  

รวม 45-90 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

3. หลักสูตรการศึกษา มีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาศกึษา

ทั่วไป 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา 90 หนวยกิต และวิชา  

เลือกเสรี 6 หนวยกิต 

การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนดังนี้ 

1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห  

มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

2) วิชาฝก หรอืทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ช่ัวโมง

ตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

3) การฝกงานหรอืฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ)  

ใชเวลาฝก 3-6 ช่ัวโมง ตอสัปดาห ตลอดภาคการศกึษาปกต ิ

วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน – เวลาราชการปกติ 

วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

วัน – เวลาราชการปกติ 

ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภาค

ปกติ เปนหลักสูตร 4 ป นกัศกึษาตองใชระยะเวลาการศกึษา

อยางนอย 7 ภาคการศกึษา และตองใชระยะเวลาอยางมาก 

ไมเกิน 7 ปการศกึษา 

ระยะเวลาการศึกษา 

เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา

การศกึษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 7 ภาคการศกึษาปกต ิและ

อยางมากไมเกิน 14 ภาคการศกึษาปกต ิ

9. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

1. วิชาศกึษาทัว่ไป                        30                หนวยกิต 

2. วิชาเฉพาะ                                 90                หนวยกิต 

2.1 วิชาบงัคบัคณะ                      24           หนวยกิต 

2.2 วิชาบงัคบัสาขา                     30           หนวยกิต 

 

2.3 วิชาเลือก                               12           หนวยกิ 

2.4 วิชาโท                                   24          หนวยกิต 

2.4.1 วิชาบงัคบั                           9       หนวยกิต 

2.4.2 วิชาเลือก                           15      หนวยกิต 

 

3. วิชาเลือกเสร ี                              6                หนวยกิต 

9. โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร 

1. วิชาศกึษาทัว่ไป                      30                หนวยกิต 

2. วิชาเฉพาะ                               90                หนวยกิต 

2.1  วิชาบังคับ                            30          หนวยกิต 

2.2 วิชาบังคับเฉพาะ                   24          หนวยกิต 

2.3 วิชาบงัคบันอกคณะ               3           หนวยกิต 

2.4 วิชาเลือก                               12          หนวยกิต 

2.5 วิชาโท                                   21          หนวยกิต 

2.5.1 วิชาบงัคบั                  9           หนวยกิต 

2.5.2 วิชาเลือกในกลุมวิชา  6          หนวยกิต 

2.5.3 วิชาเลือกนอกกลุมวิชา 6        หนวยกิต 

3. วิชาเลือกเสร ี                              6               หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126               หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126              หนวยกิต 
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10. รายวิชา 10. รายวิชา 

1. วิชาศกึษาท่ัวไป                        30                หนวยกิต 1. วิชาศกึษาท่ัวไป                      30                หนวยกิต 

นกัศกึษาจะตองศกึษารายวิชาในหลักสูตรวิชา 

ศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ

องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงแบงเปน  2  สวน คอื 

นกัศกึษาจะตองศกึษารายวิชาในหลักสูตรวิชา 

ศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตามโครงสรางและ

องคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงแบงเปน  2  สวน คอื 

สวนที่ 1  ศกึษารายวิชาตางๆ ในหมวดมนษุยศาสตร หมวด

สังคมศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวด

ภาษา ตามหลักสูตรวิชาศกึษาทัว่ไปทีม่หาวิทยาลัยกําหนด รวม 

21 หนวยกิต ดังนี ้

หมวดมนษุยศาสตร  

มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร                                      (3) 

หมวดสังคมศาสตร  

 

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร                                       (3) 

หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

- วิทยาศาสตร 

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              (3) 

- คณิตศาสตร 

มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย  หรือ             (3) 

มธ.152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร               หรอื             (3) 

มธ.153 ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร       หรือ             (3) 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร                            หรอื              (3) 

มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน                                        หรอื               (3) 

มธ.156 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

หมวดภาษา 

- ภาษาไทย 

ท.161 การใชภาษาไทย                                    หรอื               (3) 

ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน                                                       (3) 

 

 

 

 

สวนที่ 1  ศกึษารายวิชาตางๆ ในหมวดมนษุยศาสตร หมวด

สังคมศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวด

ภาษา ตามหลักสูตรวิชาศกึษาทัว่ไปทีม่หาวิทยาลัยกําหนด รวม 

21 หนวยกิต ดังนี ้

หมวดมนษุยศาสตร  

มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร                                      (2) 

หมวดสังคมศาสตร  

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม                     (3) 

มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร                                       (2) 

หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

- วิทยาศาสตร 

มธ.130  สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี              (2) 

- คณิตศาสตร 

มธ.151 คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลัย                     (3) 

มธ.152 หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร                                  (3) 

มธ.153 ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร                          (3) 

มธ.154 รากฐานคณิตศาสตร                                               (3) 

มธ.155 สถิติพ้ืนฐาน                                                            (3) 

มธ.156 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

หมวดภาษา 

- ภาษาไทย 

ท.161 การใชภาษาไทย                                                       (3) 

ท.160 ภาษาไทยเบื้องตน                                                     (3) 

(กรณีนักศึกษาที่ไมมีความรูภาษาไทยหรือมีความรูภาษาไทยนอยม

จนไมสามารถส่ือสานดวยภาษาไทยได คณะอาจกําหนดใหนกัศกึษ

มีคณุสมบตัดิงักลาว ศกึษาวิชา ท.160 ภาษาเบือ้งตน แทนวิชา ท.16  

การใชภาษาไทย)  

- ภาษาอังกฤษ 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                                            (0) 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                            (3) 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3                                            (3) 

- ภาษาอังกฤษ 

สษ.070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1                                            (0) 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                            (3) 

สษ.172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3                                            (3) 
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สวนที่ 2  ศกึษา 3 วิชา 9 หนวยกิต ดังนี้  

 

 

รร.120 สังคมศาสตรในโลกแหงการเปล่ียนแปลง (3) 

รร.121 มนุษยศาสตรในโลกแหงการเปล่ียนแปลง (3)  

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน (3)  

สวนที่ 2  นกัศกึษาจะตองศกึษารายวิชาตางๆ ตามเงือ่นไข

รายวิชาทีค่ณะฯ กําหนดไว  9 หนวยกิต  ดังนี้  

รร.120  ความรูเก่ียวกับอาเซียนเบื้องตน                               (3) 

รร.120 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                 (3) 

ในโลกแหงการเปล่ียนแปลง 

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน  (3)  

2. วิชาเฉพาะ                                90                หนวยกิต 2. วิชาเฉพาะ                               90                หนวยกิต 

2.1 วิชาบงัคับคณะ                      24           หนวยกิต 

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องตน            (3)  

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร             (3)  

ร.271 ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ    (3) 

ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร     (3)   

ร.321 การเมืองการปกครองของไทย     (3)  

ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ     (3) 

ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศระดับสูงและ           (3) 

เหตุการณปจจุบัน 

 

 

รร.241 ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและ                       (3) 

นโยบายสาธารณะ 

2.1 วิชาบงัคับคณะ                     30          หนวยกิต 

ร.210  ปรัชญาการเมืองเบื้องตน  (3)   

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร   (3)  

ร.271 ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ   (3) 

ร.300 วิธวีทิยาทางสังคมศาสตร                                     (3) 

ร.321 การเมืองการปกครองของไทย                                    ( 3)  

ร.380 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ (3) 

ยกเลิก 

 

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนทางดานรัฐศาสตร     (3) 

รร.201 กฎหมายปกครอง                                              (3) 

รร.241 ความรูเบื้องตนทางบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ(3) 

 

รร.280 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศและเหตกุารณปจจุบัน(3) 

2.2 วิชาบงัคับสาขา                     30           หนวยกิต 

ร.272 ประวัติศาสตรการทูต           (3)  

ร.280 การเมืองระหวางประเทศ           (3) 

ร.290 องคการระหวางประเทศ           (3)   

ร.291 กฎหมายระหวางประเทศ           (3)  

2.2 วิชาบังคับเฉพาะ                   24          หนวยกิต 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ร.290  องคการระหวางประเทศ       (3) 

ร.291  กฎหมายระหวางประเทศ    (3)   

ร.370 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย        (3) 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ร.373 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

ร.370  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย         (3) 

ร.371  ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                       (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ร.373 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

 

 

ร.381 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของประเทศมหาอํานาจ 

 

รร.270  ประวัติศาสตร แนวทาง และขอถกเถียงปจจุบัน       (3)  

ในทางการทตูยกเลิก 

ยกเลิก 
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รร.481 สัมมนาเก่ียวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจ             (3) 

ระหวางประเทศ 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวัฒน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ(3) 

รร.481 สัมมนาเก่ียวกับปญหาการเมืองและเศรษฐกิจ            (3) 

ระหวางประเทศ 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวัตน การรวมกลุมทางภูมิภาคและรัฐ(3)   

 2.3 วิชาบงัคับนอกคณะ               3           หนวยกิต 

ศ.210 เศรษฐศาสตรเบือ้งตน                                          (3)    

2.3 วิชาเลอืก                               12           หนวยกิต 

ศกึษา 4 วิชา 12 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา ดังนี ้

2.3.1 กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา (Area Studies) 

เลือก 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

ร.375 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศลาตินอเมริกา 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศในตะวันออกกลาง 

ร.383 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของสาธารณรฐัประชาชนจนี 

       (3) ร.384 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของญ่ีปุนร.385 ความ

                      (3) 

ของประเทศในเครือจักรภพรัฐอิสระ 

ร.386 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของสหรัฐอเมริกา 

ร.387 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของประเทศในยุโรป 

ร.389 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                      (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียใต 

 

 

2.4 วิชาเลอืก                               12           หนวยกิต 

 

2.4.1 กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา (Area Studies) 

เลือก 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

ร.375 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                        (3) 

ของกลุมประเทศลาตินอเมริกา 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                        (3) 

ของกลุมประเทศในตะวันออกกลาง 

ยกเลิก 

 

ยกเลิก 

ร.385 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของรสัเซีย       (3) 

 

ร.386 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                        (3) 

ของสหรัฐอเมริกา 

ร.387 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                        (3) 

ของประเทศในยุโรป 

ร.389 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ                        (3) 

ของกลุมประเทศเอเชียใต 

รร.373 อาเซียนในกิจการระดับโลก                                  (3) 

รร.374 จีนในเหตุการณโลกปจจุบนั                                       (3) 

รร.378 ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน                                   (3) 

2.3.2 กลุมวิชาแนวทางการศกึษา (Approaches 

and Issues) เลือก 2 วิชา จากวิชาตอไปนี้ 

รร.374 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบื้องตน                (3) 

 เชิงเปรียบเทียบ 

             (3) รร.378 สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพศกึษาเบือ้งตนรร.375 การวิเค

                   (3) 

รร.376 ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธ               (3) 

  ระหวางประเทศ 

 

2.4.2 กลุมวิชาแนวทางการศกึษา (Approaches 

and Issues) เลือก 2  วิชา  จากวิชาตอไปนี้ 

รร.274 การวิเคราะหนโยบายตางประเทศเบื้องตน                 (3) 

เชิงเปรียบเทียบ  

              (3) รร.278 สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพศกึษาเบือ้งตนรร.375 การวิเค  

                (3) 

                (3) รร.376 ระเบียบวิธีศึกษาทางเลือกในความสัมพันธ  

ระหวางประเทศ 
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รร.377 ความม่ันคงและยุทธศาสตรศึกษา               (3) 

รร.379 ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก               (3) 

รร.483 สัมมนาความขดัแยงและการจดัการกับความขดัแยง  (3) 

รร.484 สัมมนาความรวมมือระหวางประเทศ                        (3) 

รร.485 สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร                                     (3) 

รร.377  ความม่ันคงและยุทธศาสตรศึกษา                (3)  

รร.379  ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก                 (3)  

รร.483  สัมมนาความขดัแยงและการจดัการกับความขดัแยง  (3) 

รร.484  สัมมนาความรวมมือระหวางประเทศ                 (3)  

รร.485  สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร                                     (3) 

2.4 วิชาโท                                   24           หนวยกติ 

มี 2 กลุมวิชา โดยเลือก 1 กลุมวิชา ดังนี้ 

2.5 วิชาโท                                  21           หนวยกติ 

มี 3 กลุมวิชา โดยเลือก  1 กลุมวิชา ดังนี้ 

2.4.1 กลุมวิชา โลกาภิบาลและประเดน็ขามชาต ิ

(Governance and Transnational Studies) 

วิชาบังคับ ศกึษา 3 วิชา 9 หนวยกิต คือ 

รร.380  รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ (3) 

รร.381  โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล (3) 

รร.382  การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ           (3) 

วิชาเลือก ศกึษา 5 วิชา 15 หนวยกิต จากวิชาดงันี้ 

รร.383  การเมืองและการผลิตขามชาต ิ (3) 

รร.384  รฐั ตลาด และโลกาภิบาล (3)  

รร.385  สันตภิาพศกึษา  (3)   

รร.386  เพศสภาพศกึษา  (3)  

รร.387  การเมืองวาดวยส่ิงแวดลอม (3) 

รร.388  ความม่ันคงของมนษุย (3)  

รร.389  ประเด็นขามชาติและประชาสังคม (3)  

 

 

2.5.1 กลุมวิชาโลกาภิบาลและประเดน็ขามชาต ิ

(Governance and Transnational Studies) 

วิชาบังคับ   ศกึษา 3 วิชา  9   หนวยกิต 

รร.380  รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ (3) 

รร.381  โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล (3) 

รร.382  การเมืองของการพัฒนาระหวางประเทศ           (3) 

วิชาเลือกในกลุมวิชา  เลือก 2 วิชา 6  หนวยกิต  

รร.383  การเมืองและการผลิตขามชาต ิ (3) 

รร.384  รฐั ตลาด และโลกาภิบาล (3)  

รร.385  สันตภิาพศกึษา  (3)   

รร.386  เพศสภาพศกึษา  (3)  

รร.387  การเมืองวาดวยส่ิงแวดลอม (3) 

รร.388  ความม่ันคงของมนษุย (3)  

รร.389  ประเด็นขามชาติและประชาสังคม (3) 

วิชาเลือกนอกกลุมวิชา เลือกศกึษา 2 วิชา   6  หนวยกิต  

นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษารายวิชาใดก็ไดในหมวด

วิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชาทีต่นศกึษาอยู  โดยเลือก

ศึกษาจากกลุมวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ หรือกลุม

วิชาเศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

2.4.2   กลุมวิชา บริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ (Public Administration and  Public Policy) 

วิชาบังคับ ศกึษา 3 วิชา 9 หนวยกิต คือ 

รร.340  นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก(3) 

รร.341  การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย:               (3) 

แนวคิดและเทคนิค 

รร.342  การจดัการองคการและการบรหิาร                     (3) 

ทรัพยากรมนุษย: ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

 

 

2.5.2  กลุมวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 

(Public Administration and  Public Policy) 

วิชาบังคับ ศกึษา 3 วิชา 9 หนวยกิต  

รร.340  นโยบายและการจัดการสาธารณะในบริบทโลก(3) 

รร.341  การวิเคราะหและประเมินผลนโยบาย:               (3) 

แนวคิดและเทคนิค 

รร.342  การจดัการองคการและการบรหิาร                     (3) 

ทรัพยากรมนุษย: ทฤษฎีและปฏิบัต ิ
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วิชาเลือก ศกึษา 5 วิชา 15 หนวยกิต จากวิชาดงันี้ 

รร.343  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ              (3) 

รร.344  นโยบายและการจัดการส่ิงแวดลอม (3) 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน      (3) 

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจดัการเมือง            (3) 

รร.347  การคลังและการงบประมาณ (3) 

รร.348  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ (3) 

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ (3)  

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ                                    (3)  

วิชาเลือกในกลุมวิชา  เลือก 2 วิชา    

รร.343  การวางแผนและการจดัการเชิงกลยุทธ              (3) 

รร.344  นโยบายและการจัดการส่ิงแวดลอม (3) 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน      (3) 

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจดัการเมือง            (3) 

รร.347  การคลังและการงบประมาณ (3) 

รร.348  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ (3) 

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ                                 (3)   

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ                              (3) 

วิชาเลือกนอกกลุมวิชา เลือกศกึษา  2 วิชา   6  หนวยกิต  

นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษารายวิชาใดก็ไดในหมวด

วิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชาทีต่นศกึษาอยู  โดยเลือก

ศกึษาจากกลุมวิชาโลกาภิบาลและประเดน็ขามชาต ิหรอืกลุมวิชา

เศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

 2.5.3 กลุมวิชา  เศรษฐกิจการเมือง และเศรษฐกิจ

การเมืองระหวางประเทศ  (Political Economy and International 

Political Economy) 

วิชาบังคับ ศกึษา 3 วิชา 9 หนวยกิต  

รร.290  ความรูเบื้องตนทางเศรษฐกิจการเมือง (3)  

รร.391  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตร  (3) 

มหภาคสําหรับนโยบายเศรษฐกิจและการเมือง 

รร.392  เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ (3)  

วิชาเลือกในกลุมวิชา   เลือก 2 วิชา   

รร.395  เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออก (3) 

รร.396  เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต(3) 

รร.397  ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร (3)  

รร.398  การศกึษาทางเลือกสาธารณะ (3)     

รร.399  เศรษฐกิจการเมืองโลกของการคาและการเงนิ (3)  
รร.493  หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตรการเมือง (3) 

รร.494  เศรษฐศาสตรการเมืองของการพัฒนา (3) 

วิชาเลือกนอกกลุมวิชา   เลือกศกึษา  2 วิชา   6  หนวยกิต  

นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษารายวิชาใดก็ไดในหมวด

วิชาเลือกของกลุมวิชาโทนอกสาขาวิชาทีต่นศกึษาอยู  โดยเลือก

ศกึษาจากกลุมวิชาโลกาภิบาลและประเดน็ขามชาต ิหรอืกลุมวิชา

บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 
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3. วิชาเลอืกเสร ี                             6                หนวยกิต 

นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษารายวิชาใดก็ได ทีเ่ปด

สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยกเวนวิชาในหลักสูตรวิชา

ศึกษาทั่วไป ทั้งสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทกุ

วิชา  และรายวิชาในหลักสูตร คอื  

รร.574 ฝกงานในประเทศเก่ียวกับการเมืองและการระหวาง (3)  

ประเทศ   

รร.575 ฝกงานตางประเทศเก่ียวกับการเมืองและการระหวาง (3)  

ประเทศ   

 

 

3. วิชาเลอืกเสร ี                            6                 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดตั้งแตระดับ 200 

ขึ้นไป ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงหมายรวมถึง

วิชาศกึษาทัว่ไป หมวดภาษาตางประเทศ และวิชาทีค่ณะฯ เปด

สอนเปนวิชาเลือกเสรี คือ  รร.574  ฝกงานเก่ียวกับการเมือง 

เศรษฐกิจการเมืองและการระหวางประเทศ                      

             ทัง้นี ้นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษาวิชาศกึษาทัว่ไป หมวด

ภาษาตางประเทศ ระดับ 100 ได 

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได 

ตามเงื่อนไขที่ระบุดังตอไปนี ้

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และ 

สวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทกุวิชา  

2. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทกุวิชา  

3. วิชา ท.162 การเขยีนรายงานทางวิชาการ และ ท.163 

การเขียนเพ่ือการส่ือสารในองคกร 

11. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรควบรัฐศาสตร

บัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) ภาคภาษาองักฤษ 

นกัศกึษาผูใด ไดศกึษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรควบ

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) ไดหนวยกิต

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต มีสิทธิไดรับอนุปริญญา ตามเงื่อนไข

ตอไปนี้ 

1. ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 

2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5  

ภาคการศกึษา  

3. ไดศกึษารายวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัยและ

ของหลักสูตร 30 หนวยกิต 

4. ไดศกึษารายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 54  หนวยกิต ดังนี้ 

4.1 วิชาบังคับคณะ 24 หนวยกิต (8 วิชา) 

4.2 วิชาบงัคบัสาขา 30 หนวยกิต (10 วิชา) 

5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

(2 วิชา) โดยจะตองเลือกรายวิชาตั้งแตรหัส 200  ขึ้นไป  ยกเวน 

วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ทกุวิชา

ที่มหาวิทยาลัยเปนผูจัดการเรียนการสอน และวิชาหมวด

พลานามัย ของสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะสหเวชศาสตร ที่

ใชอักษรยอ วฬ.ทกุวิชา 

 

11. การศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาในหลักสูตรควบรัฐศาสตร

บัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) ภาคภาษาองักฤษ 

นกัศกึษาผูใด ไดศกึษารายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรควบ

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหวางประเทศ) ไดหนวยกิต

ไมนอยกวา 90 หนวยกิต มีสิทธิไดรับอนุปริญญา ตามเงื่อนไข

ตอไปนี้ 

1. ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 

2. ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวา 5  

ภาคการศกึษา  

3. ไดศกึษารายวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลัยและของ

หลักสูตร 30 หนวยกิต 

4. ไดศกึษารายวิชาเฉพาะในหลักสูตร 54  หนวยกิต ดังนี้ 

4.1 วิชาบังคับคณะ 30 หนวยกิต (10 วิชา) 

4.2 วิชาบงัคบัเฉพาะ 24 หนวยกิต (8 วิชา) 

5. ไดศึกษาวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

(2 วิชา) โดยจะตองเลือกรายวิชาตั้งแตรหัส 200  ขึ้นไป  ที่เปด

สอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี ซ่ึงหมาย

รวมถึงวิชาศกึษาทัว่ไป หมวดภาษาตางประเทศ และวิชาทีค่ณะฯ 

เปดสอนเปนวิชาเลือกเสรี คือ   รร.574  ฝกงานเก่ียวกับการเมือง 

เศรษฐกิจการเมืองและการระหวางประเทศ     
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ทัง้นี ้นกัศกึษาสามารถเลือกศกึษาวิชาศกึษาทัว่ไปหมวด

ภาษาตางประเทศ ระดับ 100 ได  

นักศึกษาจะนําวิชาเหลานี้มานับเปนวิชาเลือกเสรีไมได 

ตามเงื่อนไขที่ระบุดังตอไปนี้ 

1. วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสวนที่ 1 และ 

สวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ “มธ.” ทกุวิชา  

2. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา 

3. วิชา ท.162 การเขยีนรายงานทางวิชาการ และ               

ท.163 การเขียนเพ่ือการส่ือสารในองคกร 
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ภาคผนวก  5  ตารางเทยีบรายวชิาในหลกัสูตรควบรฐัศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการเมืองและการระหวางประเทศ 

(ภาคภาษาองักฤษ) ฉบับ พ.ศ. 2551 กบั ฉบับ พ.ศ. 2556 

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2551 หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 สรุปการเปลี่ยนแปลง 

1. รายวิชาท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง   

1.1 วิชาศึกษาท่ัวไปสวนท่ี 1 1.1 วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1  

มธ.100   พลเมืองกับความรบัผดิชอบ 

ตอสังคม  

มธ.100   พลเมืองกับความรบัผดิชอบ 

ตอสังคม  

คงเดิม 

มธ.151  คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลั มธ.151  คณิตศาสตรทั่วไประดับมหาวิทยาลั คงเดิม 
มธ.152  หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร มธ.152  หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร คงเดิม 
มธ.153  ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร มธ.153  ความรูทั่วไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร คงเดิม 
มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร มธ.154  รากฐานคณิตศาสตร คงเดิม 
มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน มธ.155  สถิติพ้ืนฐาน คงเดิม 
มธ.156  คอมพิวเตอรและการเขยีน

โปรแกรมเบื้องตน 

มธ.156  คอมพิวเตอรและการเขยีน

โปรแกรมเบื้องตน 

คงเดมิ 

ท.161     การใชภาษาไทย ท.161    การใชภาษาไทย คงเดิม 

ท.160     ภาษาไทยเบื้องตน ท.160     ภาษาไทยเบื้องตน คงเดมิ 

สวนท่ี 2 

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและ 

วิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน 

สวนท่ี 2 

รร.122 สังคม เทคโนโลยีและ 

วิทยาศาสตรในโลกปจจุบัน 

 

คงเดมิ 

1.2 วิชาเฉพาะ 1.2 วิชาเฉพาะ  

1.2.1 วิชาบังคับ  

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องตน 

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 

ร.271 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ  

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ร.300 วิธวีทิยาทางสังคมศาสตร 

ร.321 การเมืองการปกครองไทย 

รร.241 ความรูเบื้องตนทางบริหาร 

รัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

1.2.1 วิชาบังคับ  

ร.210 ปรัชญาการเมืองเบื้องตน 

ร.211 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 

ร.271 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

ร.300 วิธวีทิยาทางสังคมศาสตร 

ร.321 การเมืองการปกครองไทย 

รร.241 ความรูเบื้องตนทางบริหาร 

รัฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

1.2.2 วิชาบังคับเฉพาะ  

ร.290 องคการระหวางประเทศ 

ร.370 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของไทย 

รร.481 สัมมนาเก่ียวกับปญหาการเมือง 

และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวัตน  

การรวมกลุมทางภูมิภาค 

1.2.2 วิชาบังคับเฉพาะ  

ร.290 องคการระหวางประเทศ 

ร.370 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของไทย 

รร.481 สัมมนาเก่ียวกับปญหาการเมือง 

และเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

รร.482 สัมมนา: โลกาภิวัตน  

การรวมกลุมทางภูมิภาค 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 
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1.2.3 วิชาเลอืก 

- กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

ร.375 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศลาตินอเมริกา 

ร.386 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

ร.387 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของประเทศในยุโรป 

1.2.3 วิชาเลอืก 

- กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

ร.375 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศลาตินอเมริกา 

ร.386 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

ร.387 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของประเทศในยุโรป 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

- กลุมวิชาแนวทางการศกึษา 

รร.375 การวิเคราะหการจดัการ 

ระหวางประเทศ 

รร.376 ระเบียบวิธีการศึกษาทางเลือก 

ในความสัมพันธระหวางประเทศ 

รร.377 ความม่ันคงและยุทธศาสตรศึกษา 

รร.379 ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก 

รร.484 สัมมนาความรวมมือระหวาง 

ประเทศ 

รร.485 สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร 

- กลุมวิชาแนวทางการศกึษา 

รร.375 การวิเคราะหการจดัการ 

ระหวางประเทศ 

รร.376 ระเบียบวิธีการศึกษาทางเลือก 

ในความสัมพันธระหวางประเทศ 

รร.377 ความม่ันคงและยุทธศาสตรศึกษา 

รร.379 ศาสนาอิสลามและการเมืองโลก 

รร.484 สัมมนาความรวมมือระหวาง 

ประเทศ 

รร.485 สัมมนาความรูทางรัฐศาสตร 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดมิ 

1.2.4 วิชาโท 

- กลุมวิชาโลกาภิบาลและประเด็น

ขามชาต ิ

รร.380 รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ 

รร.381 โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล 

รร.382  การเมืองของการพัฒนา 

ระหวางประเทศ 

รร.383 การเมืองและการผลิตขามชาต ิ

รร.384 รฐั ตลาด และโลกาภิบาล 

รร. 385 สันตภิาพศกึษา 

รร.386 เพศสภาพศกึษา 

รร.387 การเมืองวาดวยส่ิงแวดลอม 

รร.388  ความม่ันคงของมนษุย 

รร.389   ประเด็นขามชาติและประชาสังคม 

 

 

 

 

1.2.4 วิชาโท 

- กลุมวิชาโลกาภิบาลและประเด็น

ขามชาต ิ

รร.380 รัฐชาติและประเด็นปญหาขามชาติ 

รร.381 โลกาภิวัตนและโลกาภิบาล 

รร.382  การเมืองของการพัฒนา 

ระหวางประเทศ 

รร.383 การเมืองและการผลิตขามชาต ิ

รร.384 รฐั ตลาด และโลกาภิบาล 

รร. 385 สันตภิาพศกึษา 

รร.386 เพศสภาพศกึษา 

รร.387 การเมืองวาดวยส่ิงแวดลอม 

รร.388  ความม่ันคงของมนษุย 

รร.389   ประเด็นขามชาติและประชาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 
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- กลุมวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ 

รร.340 นโยบายและการจดัการ 

สาธารณะในบริบทโลก 

รร.341 การวิเคราะหและประเมินผล 

นโยบาย: แนวคิดและเทคนิค 

รร.342 การจดัการองคการและการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย:  

ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

รร.343 การวางแผนและการจดัการ 

เชิงกลยุทธ 

รร.344  นโยบายและการจัดการส่ิงแวดลอม 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน  

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจดั

การเมือง   

รร.347  การคลังและการงบประมาณ  

รร.348  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ 

- กลุมวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ

สาธารณะ 

รร.340 นโยบายและการจดัการ 

สาธารณะในบริบทโลก 

รร.341 การวิเคราะหและประเมินผล 

นโยบาย: แนวคิดและเทคนิค 

รร.342 การจดัการองคการและการ 

บริหารทรัพยากรมนุษย:  

ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

รร.343 การวางแผนและการจดัการ 

เชิงกลยุทธ 

รร.344  นโยบายและการจัดการส่ิงแวดลอม 

รร.345  การบริหารจัดการภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน  

รร.346  นโยบายการพัฒนาและการจดั

การเมือง   

รร.347  การคลังและการงบประมาณ  

รร.348  การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ  

รร.443  สัมมนานโยบายสาธารณะ 

รร.444  สัมมนาการบริหารรัฐกิจ 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดิม 

คงเดมิ 

2. รายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   

2.1 วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1 2.1 วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี 1  

มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร มธ.110 สหวิทยาการมนษุยศาสตร ลดหนวยกิต 

มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร ลดหนวยกิต 

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

ลดหนวยกิต 

สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 ปรับคําอธิบายรายวิชา 

สวนท่ี 2 สวนท่ี 2  

รร. 120 สังคมศาสตรในโลกแหงการ 

เปลี่ยนแปลง 

รร. 121 สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

ในโลกแหงการเปล่ียนแปลง 

 

ผนวกรวม 2 วิชา พรอมทั้ง 

ปรับช่ือวิชา และคาํอธิบาย

รายวิชา 

รร.121 มนุษยศาสตรในโลกแหงการ 

เปลี่ยนแปลง 
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2.2 วิชาเฉพาะ 2.2 วิชาเฉพาะ  

2.2.1 วิชาบังคับ  

ร.380 เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

2.2.1 วิชาบังคับ  

ร.380 เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2.2.2 วิชาบังคับเฉพาะ  2.2.2 วิชาบงัคับเฉพาะ  

ร.291 กฎหมายระหวางประเทศ ร.291 กฎหมายระหวางประเทศ ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ร.371 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ร.373  ความสัมพันธและนโยบาย  
           ตางประเทศของกลุมประเทศ 
           เอเชียตะวันออก 

ร.373  ความสัมพันธและนโยบาย 
           ตางประเทศของกลุมประเทศ 
           เอเชียตะวันออก 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

2.2.3 วิชาเลอืก 

-กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

2.2.3 วิชาเลอืก 

-กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

ในตะวันออกกลาง 

ร.376 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

ในตะวันออกกลาง 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

ร.385 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ 
                ของประเทศในเครือจักรภพรัฐอิสระ 

ร.385 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของรัสเซีย 

ปรับช่ือวิชาและคาํอธิบาย

รายวิชา 

ร.389 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

เอเชียใต 

ร.389 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของกลุมประเทศ 

เอเชียใต 

ปรับคําอธิบายรายวิชา 

-กลุมวิชาแนวทางการศกึษา -กลุมวิชาแนวทางการศกึษา  

รร.374 การวิเคราะหนโยบาย 

ตางประเทศเบื้องตนเชิงเปรียบเทียบ 

รร.274 การวิเคราะหนโยบาย 

ตางประเทศเบื้องตนเชิงเปรียบเทียบ 

ปรับรหัสวิชา 

 

รร.378 สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพ 

ศึกษาเบื้องตน 

รร.278 สันตภิาพศกึษาและเพศสภาพ 

ศึกษาเบื้องตน 

ปรับรหัสวิชา 

รร.483 สัมมนาความขดัแยงและการ 

จัดการความขัดแยง 

รร.483 สัมมนาความขดัแยงและการ 

จัดการความขัดแยงระหวางประเทศ 

ปรับช่ือวิชา 

2.3 วิชาเลอืกเสร ี

รร.574 ฝกงานในประเทศเก่ียวกับ 

การเมืองและการระหวางประเทศ 

รร.575 ฝกงานตางประเทศเก่ียวกับ 

การเมืองและการระหวางประเทศ 

 

 

 

2.3 วิชาเลอืกเสร ี

รร.574 ฝกงานเก่ียวกับการเมือง   

เศรษฐกิจการเมืองและการ 

ระหวางประเทศ 

 

ผนวกรวม 2 วิชา พรอมทั้ง 

เปล่ียนช่ือวิชา และคําอธิบาย

รายวิชา 
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3. รายวิชาท่ีเปดเพิ่ม   

 3.1 วิชาศึกษาท่ัวไป สวนท่ี2 

รร.120 ความรูเก่ียวกับอาเซียนเบื้องตน 

 

เปดรายวิชาใหม 

 3.2 วิชาเฉพาะ 

3.2.1 วิชาบังคับ 

รร.200 ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียน 

ทางดานรัฐศาสตร 

รร.201 กฎหมายปกครอง 

รร.280 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ 

และเหตุการณปจจุบัน 

 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

เปดรายวิชาใหม 

 3.2.2 วิชาบงัคับเฉพาะ 

รร.270 ประวัติศาสตร แนวทาง และขอ 

ถกเถียงตอสถานการณในปจจุบัน 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

 3.2.3 วิชาบงัคับนอกคณะ 

ศ.210 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 

 

เพ่ิมรายวิชา 

 3.2.4 วิชาเลอืก 

-กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

รร.373 บทบาทอาเซียนในเวทีโลก 

รร.374 จีนในเหตุการณโลกปจจุบัน 

รร.378 ญ่ีปุนในเหตุการณโลกปจจุบัน 

 

 

เปดรายวิชาใหม 

เปดรายวิชาใหม 

เปดรายวิชาใหม 

 3.2.5 วิชาโท 

- กลุมวิชาเศรษฐกิจการเมืองและ

เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ 

รร.290 ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร 

การเมือง 

รร.391 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและ 

เศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับ 

นโยบายเศรษฐกิจการเมือง 

รร.392 เศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ 

รร.395 เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชีย 

ตะวันออก 

รร.396 เศรษฐศาสตรการเมืองในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต 

รร.397 ทฤษฎีเกมสําหรับนักรัฐศาสตร 

รร.398 การศกึษาทางเลือกสาธารณะ 

 

 

 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

 

เปดรายวิชาใหม 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

เปดรายวิชาใหม 
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รร. 399 เศรษฐกิจการเมืองโลกของ 

การคาและการเงนิ 

รร.493 หัวขอเฉพาะดานเศรษฐศาสตร 

การเมือง 

รร.494 เศรษฐศาสตรการเมืองของการ 

พัฒนา 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

เปดรายวิชาใหม 

 

4. รายวิชาท่ีปด/ตัดออก   

4.1 วิชาเฉพาะ 

4.1.1 วิชาบังคับ 

ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหวางประเทศ 

ระดับสูงและเหตุการณปจจุบัน 

  

 

ยกเลิก 

4.1.2 วิชาบงัคับเฉพาะ 

ร.272 ประวัติศาสตรการทูต 

ร.280  การเมืองระหวางประเทศ 

ร.381 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศ 

             ของประเทศมหาอํานาจ 

  

ยกเลิก 

ยกเลิก 

ยกเลิก 

 

4.1.3 วิชาเลอืก 

-กลุมวิชาอาณาบรเิวณศกึษา 

ร.383 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของสาธารณรัฐ 

ประชาชนจนี 

ร.384 ความสัมพันธและนโยบาย 

ตางประเทศของญ่ีปุน 

  

 

ยกเลิก 

 

 

ยกเลิก 
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