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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
สร้างนักวิชาการและนักวิจยั ทางด้านรัฐศาสตร์ ที่มีความรู ้ระดับสู งเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการศึกษา
รวมตลอดถึงองค์ความรู ้ในสาขาต่างๆ ของวิชารัฐศาสตร์ ที่รู้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
โลกาภิวฒั น์ กระตุน้ ส่ งเสริ มให้เกิดบรรยากาศของการศึกษาวิจยั และค้นคว้าทางด้านรัฐศาสตร์ อันจะ
นําไปสู่ การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ สําหรับการศึกษารัฐศาสตรต์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ และ
เป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ในหน่ วยงานและสถาบันต่างๆ เพื่อเป็ นกําลังสําคัญของสังคมไทยในการก้าวย่าง
เข้าสู่ ศตวรรษใหม่
เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรแล้ว ดุษฎีบณ
ั ฑิต จะมีความรู ้ ความสามารถ และ เจต
คติ ดังนี้
1) มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิชาการและงานวิจยั
ทั้งเสริ มสร้างและเกื้อหนุ นต่อการพัฒนาประเทศโดยส่ วนรวม โดยมีความสํานึ กในจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิชาการและนักวิจยั ที่ดี
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2) สามารถถ่ายทอดความรู ้ แนวความคิด กระบวนการ และการจัดการต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เป็ นธรรมในสังคม ด้วยสิ ทธิ เสรี ภาพ หลักสิ ทธิ มนุ ษยชน ความเสมอภาค และความสมานฉันท์
5. กําหนดการเปิ ดสอน
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาโท
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาโท ทุกสาขาวิชา ทั้งในหรื อต่างประเทศจาก
สถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี หรื อ
ปริ ญญาโททางรัฐศาสตร์
2) มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม ไม่นอ้ ยกว่า 3.25
3) มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่นอ้ ยกว่า 500 คะแนน หรื อ
TOEFLไม่นอ้ ยกว่า 500 คะแนน (paper-baesd) ไม่นอ้ ยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) ไม่นอ้ ยกว่า 89
คะแนน (Internet-based) หรื อ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.5 คะแนน
ผูเ้ ข้าศึกษาที่กาํ ลังศึกษาระดับปริ ญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี 2 ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องแสดงความจํานงขอศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอกภายใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
2) สอบได้รายวิชาบังคับร่ วม วิชาบังคับเฉพาะสาขา และวิชาเลือกในสาขา ในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการปกติ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 27 หน่วยกิต
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.25
4) มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่นอ้ ยกว่า 500 คะแนน หรื อ
TOEFLไม่นอ้ ยกว่า 500 คะแนน (paper-baesd) ไม่นอ้ ยกว่า 173 คะแนน (Computer-based) ไม่นอ้ ยกว่า 89
คะแนน (Internet-based) หรื อ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.5 คะแนน
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7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากใบสมัคร ตัวอย่างงานเขียน
ประสบการณ์ จดหมายรับรอง และการสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ทั้งนี้ ผล
คะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ คณะรัฐศาสตร์
8. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
9. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมาก
ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการปกติ) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมาก
ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ นับแต่วนั ขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 12.15 และ ข้อ 19
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2553 ดังนี้
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1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อ
ระดับ ไม่ต่าํ กว่า B เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า B ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อ
รายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรื อระดับตํ่ากว่า B ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ
กว่า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้คา่ ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า B ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก
เว้นแต่หลักสูตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องฯ (ร.819 หรื อ ร.829 หรื อ ร.839) แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ S
(ใช้ได้) และ ระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิต
ที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.6 การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชาของหลักสูตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่น
ทวนสอบจากคะแนนสอบข้อเขียน จากงานที่มอบหมาย จากการสอบปากเปล่า โดยมีกระบวนการแต่ละ
รายวิชาที่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของแต่ละวิชา นอกจากนี้ ยังกําหนดให้มีการสอบประมวลวิชา
ข้อเขียน และประมวลวิชาปากเปล่า และทําวิทยานิพนธ์ก่อนสําเร็ จการศึกษา เพื่อเป็ นการทวนสอบตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา
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วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาหลังจากสําเร็ จการศึกษา เพื่อนํามา
ปรับปรุ งหลักสู ตรและปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน มีดงั ต่อไปนี้
1) การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ หรื อความก้าวหน้าของสายงานของบัณฑิต หลังจาก
สําเร็ จการศึกษา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการทํางาน โดยจัดทําเป็ น
แบบสอบถามไปยังบัณฑิต
2) รายงานความก้าวหน้าของผลงานทางวิชาการของบัณฑิต
3) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์
ความรู ้ของนักศึกษา
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 63
หน่วยกิต (สําหรับแผนการศึกษา แบบ 2.1) และ มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 102 หน่วยกิต (สําหรับ
แผนการศึกษาแบบ 2.2)
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.4 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่ องฯ (รายวิชา ร.819 หรื อ ร.829 หรื อ ร.
839)
3.6 ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดย
คณะกรรมการที่ คณะรัฐศาสตร์แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.7 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงาน ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
3.8 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะรัฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาํ หนด
12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร 94,367.- บาทต่ อปี
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13. โครงสร้ างหลักสู ตร
แบบ 2.1 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาํ เร็ จ การศึกษาในระดับปริ ญญาโท
1)
หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2)
หมวดวิชาเลือกในสาขา
6 หน่วยกิต
3)
หมวดวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
4)
หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
5)
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม
63 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่โอนมาจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการปกติ)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) ศึกษารายวิชาบังคับร่ วม วิชาบังคับเฉพาะสาขา และวิชาเลือกในสาขา
ในหลักสู ตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
27
หน่วยกิต
2) ศึกษารายวิชาระดับปริ ญญาเอก ดังนี้
2.1 หมวดวิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2.2 หมวดวิชาเลือกในสาขา
6 หน่วยกิต
2.3 หมวดวิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
2.4 หมวดวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
2.5 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวม
102 หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่อ ร/ PO
หมายถึง รายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยคณะรัฐศาสตร์
เลขหลักหน่วย
เลข 0
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 1-8
หมายถึง วิชาเลือก
เลข 9
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0
หมายถึง วิชาด้านปรัชญา/วิจยั
เลข 1
หมายถึง วิชาด้านการเมืองเปรี ยบเทียบ
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เลข 2
หมายถึง วิชาด้านการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
เลข 3
หมายถึง วิชาด้านการระหว่างประเทศ
เลขหลักร้อย
เลข 7
หมายถึง วิชาที่เรี ยนร่ วมระหว่างปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
เลข 8
หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาเอก
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
รายวิชาในระดับปริ ญญาเอก
1) วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา จะต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 15 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 700 วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 2
3(3-0-9)
PO.700 Social Science Research Methodology 2
ร. 800 สัมมนาสาขาวิชาทฤษฎีและวิธีการหาความรู ้
3(3-0-9)
PO.800 Field Seminar in Theory and Method
ร. 810 สัมมนาสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO.810 Field Seminar in Comparative Politics
ร. 820 สัมมนาสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
3(3-0-9)
PO.820 Field Seminar in Public Administration and Public Affairs
ร. 830 สัมมนาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.830 Field Seminar in International Affairs
2) วิชาเลือกในสาขา
6 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา จะต้องเลือกศึกษารายวิชาเลือกใน 2 สาขาวิชาหลัก จาก 3
สาขาวิชา โดยเลือกศึกษาวิชาเลือกในสาขาที่สมั พันธ์กบั สาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะทํา จํานวน 2
วิชา 6 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สาขาการเมืองเปรี ยบเทียบ
ร.813
สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-9)
PO.813
Seminar on Thai Politics & Government
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สาขาบริ หารรั ฐกิจและกิจการสาธารณะ
ร. 828
สัมมนาประเด็นในการบริ หารรัฐกิจในบริ บทโลก
3(3-0-9)
PO.828
Current Issues in Public Administration
สาขาการระหว่ างประเทศ
ร.838
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
3(3-0-9)
PO.838
International Relations in Asia
3) วิชาบังคับเลือก
3 หน่วยกิต
หลังจากสอบวัดคุณสมบัติผา่ นแล้ว นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษาจะต้องเลือกศึกษารายวิชา
ดังต่อไปนี้ ในสาขาที่ตนเองสนใจที่จะทําวิทยานิพนธ์ 1 วิชา (3 หน่วยกิต) ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวจะมีการ
วัดผลคะแนนเป็ น S (ใช้ได้) และ U (ใช้ไม่ได้) โดยจะต้องสอบให้ได้ผลคะแนน S (ใช้ได้) จากวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 819 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ 3(3-0-9)
PO.819 Individual Research and Readings in Comparative Politics
ร. 829 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและ 3(3-0-9)
กิจการสาธารณะ
PO.829 Individual Research and Readings in Public Administration and Public Affairs
ร. 839 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ 3(3-0-9)
PO.839 Individual Research and Readings in International Affairs
4) วิชาเลือก
นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา จะต้องเลือกศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา จาก 3 สาขาวิชาหลัก ดังนี้
สาขาการเมืองเปรี ยบเทียบ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 811 สัมมนาเรื่ องการก่อเกิด พัฒนาการ และความเสื่ อมทรุ ด
3(3-0-9)
ของรัฐชาติสมัยใหม่
PO.811 Seminar on the Emergence, development And the Decline of Modern Nation-States
ร .812 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กลไกตลาด และสังคม
3(3-0-9)
PO.812 Seminar on State, Market and Society
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ร. 814 สัมมนาการเมือง-การปกครองของภูมิภาคต่างๆ
3(3-0-9)
PO.814 Seminar Politics and Government of Specific Areas
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 815 สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ 1
3(3-0-9)
PO.815 Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative Politics 1
ร. 816 สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ 2
3(3-0-9)
PO.816 Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative Politics 2
ร. 817 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ 3
3(3-0-9)
PO.817 Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative Politics 3
สาขาบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 821 สัมมนานโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะ
3(3-0-9)
PO.821 Seminar on Public Policy and Public Affairs
ร. 822 สัมมนาทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-9)
องค์การสาธารณะ
PO.822 Seminar on Organization Theory Behavior and Change in Public Organizations
ร. 823 สัมมนาการคลังสาธารณะ
3(3-0-9)
PO.823 Seminar on Public Finance
ร. 824 สัมมนาการบริ หารงานบุคคลสาธารณะ
3(3-0-9)
PO.824 Seminar on Public Personnel Processes
ร. 825 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
และกิจการสาธารณะ 1
PO.825 Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration
and Public Affairs 1
ร. 826 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
และกิจการสาธารณะ 2
PO.826 Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration
and Public Affairs 2
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 827 สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
และกิจการสาธารณะ 3
PO.827 Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration
and Public Affairs 3

สาขาการระหว่างประเทศ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)

ร. 831 สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
PO.831 Seminar on Foreign Policy Analysis
ร. 832 สัมมนาเรื่ องความขัดแย้ง สงคราม และสันติภาพ
PO.832 Seminar on Conflict War and Peace
ร. 833 สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
PO.833 Seminar on International Laws and Problems of International Politics
ร. 834 สัมมนาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนววิพากษ์/
แนวหลังยุคใหม่
PO.834 Seminar on Critical/Postmodern International Relations Theories
ร. 835 สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1
PO.835 Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 1
ร. 836 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ 2
PO.836 Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 2
ร. 837 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ 3
PO.837 Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 3
5) วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ร. 900
วิทยานิพนธ์
PO.900
Dissertation

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

หน่วยกิต
36/48
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รายวิชาในระดับปริ ญญาโท นักศึกษาแผนการศึกษา แบบ 2.2 ที่โอนมาจาก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปกติ) ต้องศึกษารายวิชา
บังคับร่ วม วิชาบังคับเฉพาะสาขา และวิชาเลือกในสาขา จํานวน 27 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1) วิชาบังคับร่ วม
12 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับร่ วมทั้ง 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 600
วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 1
3(3-0-9)
PO 600
Social Science Research Methodology 1
ร. 621
สัมมนาปัญหาการเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-9)
PO 621
Seminar on Problems of Government and Politics of Thailand
มิติทางเศรษฐกิจและสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
ร. 641
PO 641
Economic and Social Demensions International Relations
ร. 680
ขอบข่ายการบริ หารรัฐกิจและการจัดการ
3(3-0-9)
PO 680
Scope of Public Administration and Management
2) วิชาบังคับเฉพาะสาขา
1) สาขาการปกครอง นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขาทั้ง 3 วิชา รวม 9
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 610
การเมืองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO 610
Comparative Politics
ร. 620
อํานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-9)
PO 620
Consititutional Power and Political Institutions
ร. 630
สัมมนาความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
3(3-0-9)
PO 630
Seminar on Modern Political Thought
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2) สาขาการระหว่ างประเทศและการทูต นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะ
สาขา ทั้ง 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 640
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3(3-0-9)
PO 640
Seminar on International Relations of Thailand
ร. 650
กฎหมายระว่างประเทศพิศดาร
3(3-0-9)
PO 650
Advanced International Laws
ร. 651
สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎี วิธีวิจยั และประเด็นปัญหา 3(3-0-9)
PO 651
Seminar on International Politics : Theories, Research Methods and Issues
3) สาขาบริ หารรั ฐกิจ นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 4 วิชา รวม
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 670
สัมมนาการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-9)
PO 670
Seminar on Public Finance and Budgeting
ร. 671
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-9)
PO 671
Seminar on Human Resource Management
ร. 681
องค์การและการจัดการ
3(3-0-9)
PO 681
Organization and Management
ร. 690
นโยบายสาธารณะในบริ บทโลกและการจัดการปกครอง
3(3-0-9)
PO 690
Public Policy in the Global Context and Governance
3) วิชาเลือกในสาขา โดยเลือกศึกษาตามข้อกําหนดในสาขาวิชาเอกของตนเอง จาก
รายวิชา ดังต่อไปนี้
1) สาขาการปกครอง ให้เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ร. 612
สัมมนาพรรคการเมืองและกลุ่มอิทธิพล
3(3-0-9)
PO. 612
Seminar on Political Parties and Pressure Groups
ร. 613
การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO.613
Comparative Local Governments and Politics
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)

ร. 614
PO.614
ร. 615
PO.615
ร. 616
PO.616
ร. 617
PO.617
ร. 618
PO.618
ร. 619
PO.619
ร. 622
PO.622
ร. 623
PO.623
ร. 624
PO.624
ร. 625
PO.625
ร. 626
PO.626
ร. 627
PO.627
ร. 628
PO.628
ร. 629
PO.629

สัมมนาสังคมวิทยาการเมือง
Seminar on Political Sociology
การบริ หารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ
Politics of Public Conflict
สัมมนาความคิดทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
Seminar on Critical and Radical Political Thoughts
การสื่ อสารทางการเมือง
Political Communication
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมือง
Seminar on Political Economy
จริ ยธรรมทางการเมือง
Political Ethics
การเมืองกับกฎหมายมหาชน
Politics and Public Law
ระบบรัฐสภากับกระบวนการทางการเมือง
Parliamentary System and Political Process
ชนชั้นนําทางการเมือง
Political Elite
การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม
Environmental Politics
การเมืองของขบวนการสังคมแนวใหม่
Politics of New Social Movements
สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Seminar on Governments and Politics in Southeast Asia
สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก
Seminar on Governments and Politics in East Asia
สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียใต้
Seminar on Governments and Politics in South Asia

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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ร. 632
PO.632
ร. 633
PO.633
ร. 634
PO.634
21st Century
ร. 635
PO.635
ร. 636
PO.636
ร. 637
PO.637
Nation-States
ร. 638
PO.638

สัมมนาการเมืองการปกครองในตะวันออกกลาง
3(3-0-9)
Seminar on Governments and Politics in the Middle East
สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-9)
Selected Topics in Politics and Government
สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมืองสําหรับศตวรรษที่ 21 3(3-0-9)
Seminar on Philosophy, Political Philosophy and Political Theory for the
สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ 3(3-0-9)
Seminar on Selected Problems in Comparative Politics and Government
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองของภูมิภาคต่างๆ 3(3-0-9)
Seminar on Problems in Politics and Government of Specific Areas
สัมมนาเรื่ องการเกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนของรัฐชาติสมัยใหม่ 3(3-0-9)
Seminar on the Emergence, Development and Change of Modern
สัมมนาการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริ กา
Seminar on American Politics and Society

3(3-0-9)

2) สาขาการระหว่ างประเทศและการทูต ให้เลือกศึกษา 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ร. 643
PO. 643
ร. 644
PO.644
ร. 645
PO.645
ร. 646
PO.646

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
3(3-0-9)
Seminar of Foreign Analysis
สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอํานาจ
3(3-0-9)
Seminar on International Politics among Major Power
สัมมนานโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-9)
Seminar on China’s Foreign Policy
3(3-0-9)
สัมมนานโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
Seminar on Russia’s Foreign Policy
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ร. 647
PO.647
ร. 648
PO.648
ร. 649
PO.649
ร. 652
PO.652
ร. 653
PO.653
ร. 654
PO.654
ร. 655
PO.655
ร. 656
PO.656
ร. 657
PO.657
ร. 662
PO.662
ร. 663
PO.663
ร. 664
PO.664
ร. 665
PO.665

สัมมนานโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-9)
Seminar on The United State of America’s Foreign Policy
สัมมนานโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
3(3-0-9)
Seminar on Japan’s Foreign Policy
สัมมนานโยบายต่างประเทศของอินเดีย
3(3-0-9)
Seminar on India’s Foreign Policy
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 3(3-0-9)
Seminar on International Relations in Southeast Asia
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้
3(3-0-9)
Seminar on Inernational Relations in South Asia
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3(3-0-9)
Seminar on International Relations in East Asia
สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
3(3-0-9)
Seminar on International Relations in the Middle East
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศระดับสู ง
3(3-0-9)
Advanced Diplomacy and International Negotiation
สัมมนาอาเซียนในประชาคมโลก
3(3-0-9)
Seminar on ASEAN in the Global Community
สัมมนาการทูตพหุภาคีและความร่ วมมือในองค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-9)
Seminar on Multilateral Diplomacy and Cooperation in International
Organization
สัมมนาปั ญหาข้ามชาติและบทบาทองค์กรข้ามชาติ
3(3-0-9)
Seminar on Transnational Issues and the Roles of Transnational
Organization
สัมมนาความมัน่ คงระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
Seminar on International Security
สัมมนาหัวข้อเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-9)
Seminar on Special Topic in International Relations

- 16 -

3) สาขาบริ หารรั ฐกิจ ให้เลือกศึกษา 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ร. 672
สัมมนาการจัดการผลงาน
3(3-0-9)
PO.672
Seminar on Performance Management
ร. 673
การบริ หารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-9)
PO.673
Project management and Evaluation
ร. 674
การจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-9)
PO.674
Local Governance
ร. 675
การจัดการงานเมือง
3(3-0-9)
PO.675
Urban Affairs Management
ร. 676
ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
3(3-0-9)
PO.676
Organization Theories and Design
ร. 677
การบริ หารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-9)
PO.677
Strategic Management
ร. 678
กฎหมายมหาชนสําหรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.678
Public Law for Public Administration
ร. 679
การเงินและการบัญชีสาํ หรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.679
Finance and Accounting for Public Administration
ร. 682
การจัดการสารสนเทศสําหรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.682
Management Information Systems for Public Administration
ร. 683
สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช้ นั สูง
3(3-0-9)
PO.683
Seminar on Advanced Human Resource Development
ร. 684
สัมมนาเทคนิคการบริ หารชั้นสูง
3(3-0-9)
PO.684
Seminar on Advanced Management Technique
ร. 685
สัมมนาการบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-9)
PO.685
Seminar on Compensation Administration
ร. 686
สัมมนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
PO.686
Seminar on Environmental Management
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ร. 688
PO.688
ร. 689
PO.689
ร. 692
PO.692
ร. 693
PO.693
ร. 694

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในภาครัฐ
Human Behavior in Public Organization
สัมมนาการบริ หารการจัดการภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉิ น
Seminar in Disaster and Emergency Management
สัมมนาการจัดการสาธารณะเปรี ยบเทียบ
Seminar on Public Management in Comparative Perspective
การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม
Participatory Governance
การจัดการปกครองกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อ
กิจการสาธารณะ
Governance and Interorganization Management for Public Affairs
เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย
Policy Analysis and Evaluation Techniques

PO.694
ร. 695
PO.695

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)

คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชาในหลักสูตรระดับปริ ญญาเอก
1) วิชาบังคับ
ร. 700
วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 2
3(3-0-9)
PO.700
Social Science Research Methodology 2
ศึกษาถึงเทคนิค รู ปแบบ และเครื่ องมือในการทําวิจยั ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณ โดยเน้นการออกแบบการวิจยั การใช้กระบวนการวิธีการทางคุณภาพและปริ มาณ การเขียน
กรณี ศึกษา การเขียนงานวิจยั จากผลการศึกษา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ดว้ ยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
การค้นพบจากการศึกษาวิจยั พร้อมทั้งการพัฒนาข้อเสนอแนะในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งการนําเสนอใน
รู ปแบบขององค์ความรู ้ใหม่ ข้อโต้แย้งทางเลือก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งในทุกกระบวนการทางการวิจยั และในการศึกษาจะมีการใช้ใช้กรณี ศึกษาจากงานวิจยั ต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
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หมายเหตุ.- สําหรับนักศึกษาปริ ญญาโทที่ประสงค์จะศึกษาวิชานี้เป็ นวิชาบังคับก่อนโอน
เข้าศึกษาในระดับปริ ญญาเอก หรื อ ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสู ตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยจะต้องสอบได้วิชา
ร.600 วิธีวิจยั ทางสังคมศาสตร์ 1 ก่อน
ร. 800
PO.800

สัมมนาสาขาวิชาทฤษฎีและวิธีการหาความรู ้
3(3-0-9)
Field Seminar in Theory and Method
ศึกษาวิธีการหาความรู ้แบบต่างๆที่นิยมใช้ในแวดวงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อนั จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านรัฐศาสตร์ โดยจะเริ่ มจากวิธีการหาความรู ้ของสํานักประจักษ์นิยม,
แนววิเคราะห์ภาษา, สํานักปรากฏการณ์วิทยา, ศาสตร์แห่งการตีความ, ทฤษฎีมาร์กซิสต์และทฤษฎีวิพากษ์
สังคม, สํานักโครงสร้างนิยม, สัญวิทยา และสํานักหลังโครงสร้างนิยม เป็ นต้น

ร. 810
PO.810

สัมมนาสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ
3 (3-0-9)
Field Seminar in Comparative Politics
ศึกษาขอบข่ายและพัฒนาการของการศึกษาการเมืองเปรี ยบเทียบในฐานะที่เป็ นสาขาวิชา (Field)
และในฐานะที่เป็ นวิธีการหาความรู ้แบบหนึ่ง (Method) เน้นทฤษฎี วิธีการศึกษา กรอบการวิเคราะห์ และ
ผลงานวิจยั ค้นคว้าจากอดีตถึงปัจจุบนั รวมตลอดถึงแนวโน้มและประเด็นปัญหา
หลัก ๆ ที่มีการพูดถึง
กันในแวดวงการศึกษาการเมืองเปรี ยบเทียบ เช่น พัฒนาการของรัฐชาติความเป็ นพลเมือง,ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับสังคม, ประชาธิปไตย, ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ฯลฯ โดยมีตวั อย่างกรณี ศึกษาจากภูมิภาคต่าง
ๆ และยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
ร. 820 สัมมนาสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
3 (3-0-9)
PO.820 Field Seminar in Public Administration and Public Affairs
ศึกษาขอบข่ายและพัฒนาการของการศึกษาการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ในฐานะที่เป็ น
สาขาวิชา (Field) และในฐานะที่เป็ นวิธีการหาความรู ้แบบหนึ่ง (Method) เน้นทฤษฎี วิธีการศึกษา กรอบการ
วิเคราะห์ และผลงานวิจยั ค้นคว้าจากอดีตถึงปัจจุบนั รวมตลอดถึงแนวโน้มและประเด็นปั ญหาหลัก ๆ ที่
นิยมพูดถึงกันในแวดวงการศึกษาการบริ หารรัฐกิจ และกิจการสาธารณะทั้งกระแสหลักและกระแสรอง
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ร. 830 สัมมนาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO.830 Field Seminar in International Affairs
ศึกษาขอบข่ายและพัฒนาการของการศึกษาการระหว่างประเทศ ในฐานะที่เป็ นสาขาวิชา (Field)
และในฐานะที่เป็ นวิธีการหาความรู ้แบบหนึ่ง (Method) เน้นทฤษฎี วิธีการศึกษา กรอบการวิเคราะห์ และ
ผลงานวิจยั ค้นคว้าจากอดีตถึงปัจจุบนั รวมตลอดถึงแนวโน้มและประเด็นปั ญหา
หลัก ๆ ที่นิยมพูดถึง
กันในแวดวงการศึกษาการระหว่างประเทศ โดยสํานักความคิดทั้งกระแสหลักและกระแสรอง เช่น อุดมคติ
นิยม เสรี นิยม สัจนิยม พฤติกรรมศาสตร์ โครงสร้างนิยม จักรวรรดินิยม การพึ่งพิง และการพึ่งพาอาศัย
ระหว่างประเทศ ระบบโลก สังคม-ระเบียบ กฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแนว Neoldealism, NeoRealism, Postmodernism, เป็ นต้น
2) วิชาเลือกในสาขา
ร. 813 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-9)
PO.813 Seminar on Thai Politics & Government
วิเคราะห์พฒั นาการของระบอบการเมืองการปกครองไทย จากรัฐก่อนทุนนิยมมาสู่ รัฐชาติแบบ
ตะวันตก เพื่อทําความเข้าใจปั ญหาใหญ่ ๆ ทางการเมือง การปกครองที่ดาํ รงอยูใ่ นปัจจุบนั ตลอดจนค้นหา
ทางออกที่อาจเป็ นไปได้ ด้วยการพินิจพิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่เป็ นข้อเสนออยูใ่ นยุคสมัย เช่น การกระจาย
อํานาจ การสร้างระบบตรวจสอบควบคุมนักการเมือง การสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม หรื อการสร้าง
ประชาสังคมที่เข้มแข็ง เป็ นต้น ทั้งนี้โดยการเปิ ดกว้างนําตัวแปรทางการเมืองใหม่ ๆ เข้ามาเป็ นประเด็น
ศึกษา เช่น บทบาทขององค์กรเอกชน ระบบประชาพิจารณ์ การเคลื่อนไหวของกลุ่มปั ญญาชนระดับชาติ
และการเคลื่อนไหวของมวลชนพื้นฐาน ฯลฯ เพื่อสังเคราะห์หาภาพรวมของแนวโน้มและการคลี่คลายของ
สถานการณ์ที่เป็ นจริ ง
ร. 828 สัมมนาประเด็นในการบริ หารรัฐกิจในบริ บทโลก
3 (3-0-9)
PO.828 Current Issues in Public Administration
ศึกษาประเด็นในการบริ หารงานสาธารณะในสภาวะปัจจุบนั ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงในบริ บท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในบริ บทโลก ครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านการบริ หารจัดการ
องค์การสาธารณะ การกําหนดนโยบายสาธารณะ การบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หาร
งบประมาณ โดยหยิบยกประเด็นปั ญหาร่ วมสมัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เชิงลึก เช่น การบริ หารปกครอง การ
มีส่วนร่ วมในการบริ หารปกครองของภาคประชาชน การสร้างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็ น
ต้น
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ร. 838 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
3 (3-0-9)
PO.838 International Relations in Asia
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทั้งด้านโครงสร้างอํานาจระหว่างประเทศ การพึ่งพาระหว่างกัน บทบาทของรัฐและ
องค์กรต่างๆ ตลอดจนการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างปัน อันรวมถึงความสัมพันธ์กบั มหาอํานาจนอก
ภูมิภาคที่มีอิทธิพลอย่างสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ จะศึกษาประเด็นปัญหาสําคัญในปัจจุบนั

3) วิชาบังคับเลือก
ร. 819 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO.819 Individual Research and Readings in Comparative Politics
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา ร.810
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปั ญหาเฉพาะทางด้านการเมืองเปรี ยบเทียบที่นกั ศึกษาสนใจและได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ควบคุม/ดูแล
ร. 829 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 3(3-0-9)
PO.829 Individual Research and Readings in Public Administration and Public Affairs
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา ร.820
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหาเฉพาะทางด้านการบริ หารรัฐกิจและบริ หารสาธารณะที่นกั ศึกษา
สนใจและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ควบคุม/ดูแล
ร. 839 การศึกษาเฉพาะเรื่ องและเฉพาะตัวในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.839 Individual Research and Readings in International Affairs
วิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา ร.830
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหาเฉพาะทางด้านการระหว่างประเทศที่นกั ศึกษาสนใจและได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ควบคุม/ดูแล
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4) วิชาเลือก
ร. 811 สัมมนาเรื่ องการก่อเกิด พัฒนาการและความเสื่ อมทรุ ดของรัฐชาติสมัยใหม่ 3(3-0-9)
PO.811 Seminar on the Emergence, Development and the Decline of Modern Nation-states
การก่อรู ปของรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจเส้นทาง
พัฒนาการที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นแบบต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันตก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมันนีและสหรัฐอเมริ กากับรัฐชาติสมัยใหม่ที่ก่อเกิดภายหลัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดํารงอยู่
และฐานะครอบงําของรัฐที่เกิดก่อน เช่น รัฐในเอเชียและอาฟริ กา ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความยากลําบาก
ในการแปรรู ปไปเป็ นแบบรัฐตะวันตก ในขณะเดียวกันการแปรเปลี่ยนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ
การเมืองสากลยุคหลังสงครามเย็นก็ได้นาํ ไปสู่ความเสื่ อมถอยของจินตนาการเรื่ องรัฐและชาติ ในมิติ
ต่าง ๆ ซึ่งส่ งผลกัดกร่ อนระบอบการเมืองการปกครองแบบมาตรฐานอย่างเลี่ยงไม่พน้ นิยามของ
คําว่ารัฐ ชาติ ความชอบธรรมทางการเมือง พรรคการเมือง หรื อแม้แต่ประชาธิปไตย ฯลฯ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของสิ่ งเหล่านี้ กําลังแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ วและสับสน ทําให้มีความจําเป็ นต้องศึกษา
ค้นคว้าและทําความเข้าใจสภาพดังกล่าวอย่างเร่ งด่วน
ร. 812
PO.812

สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ กลไกตลาด และสังคม
3(3-0-9)
Seminar on State, Market and Society
เปรี ยบเทียบกระบวนการก่อตัวทางสังคม (Social Formation) ของประเทศต่าง ๆ ในโลก โดย
พิจารณาจากมิติของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกลไกตลาด และสังคม ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศ ว่ามีรูปแบบและปฏิสมั พันธ์ที่แตกต่างกันอย่างไร ปั จจัยเหล่านี้มีอิทธิพล
และสร้างขีดจํากัดต่อกันอย่างไรบ้าง เช่น กระบวนการทางการเมืองในแต่ละประเทศถูกกระทบจาก
ปฏิสมั พันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 นี้เหมือนกัน หรื อแตกต่างกันอย่างไร หรื อการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลก กระทบกับปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละประเทศ เป็ นต้น

ร. 814
PO.814

สัมมนาการเมือง-การปกครองของภูมิภาคต่างๆ
3 (3-0-9)
Seminar Politics and Government of Specific Areas
สํารวจ การเมืองการปกครองของแต่ละภูมิภาคในโลก ตามความสนใจ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของอาจารย์ผสู ้ อน โดยจะให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาร่ วมและประเด็นปั ญหาเฉพาะของภูมิภาค
นั้น เช่น การก่อตัวและพัฒนาการของรัฐ-ชาติสมัยใหม่ กระบวนการทําให้ทนั สมัย บทบาทของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมกับพัฒนาการของการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ
อํานาจนิยมและประชาสังคม เป็ นต้น
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ร. 815
PO.815

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ1
3(3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative
Politics 1
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปั ญหาเฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อน หรื อที่ได้รับ
ความสนใจจากคนในวงการ เช่น สื่ อมวลชนกับการเมือง (Media and Politics), การเมืองกับการพัฒนา
(Politics and Development), เอกลักษณ์กบั การเมือง (Ldentity and Politics) การเมืองท้องถิ่น (Local
Politics), การเมืองเรื่ องยาเสพติด (Politics of Drugs), เพศ (Gender), เชื้อชาติ (Race), ศาสนา (Religion),
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรู ปแบบใหม่ (New Social Movements), การเมืองแบบใหม่ (New
Politics), ประชาสังคม (Civil Society), กระบวนการทําให้เป็ นประชาธิปไตย (Democratization),
กระบวนการโลกาภิวตั น์ (Globalization), และการเมืองหลังยุคสงครามเย็น/หลังยุคสังคมนิยม (PostCold War/Post-Socialism) เป็ นต้น
ร. 816
PO.816

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ2
3(3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative Politics 2
ศึกษาประเด็นถกเถียงทางทฤษฎีดา้ นการเมืองเปรี ยบเทียบที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อน
ที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ
ร. 817
PO.817

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ3
3(3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in Comparative Politics 3
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในการวิจยั เฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อนที่ได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการในสาขาวิชาการเมืองเปรี ยบเทียบ
ร. 821
PO.821

สัมมนานโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะ
3(3-0-9)
Seminar on Public Politcy and Public Affairs
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณะ เช่น สํานึกเรื่ องสาธารณะ (Public Spirit) ความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ
สาธารณะ (Public Trust) ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) จริ ยธรรมกับเส้นแบ่งระหว่าง
สาธารณะและส่ วนบุคคล (Public/Private Morality) บทบาทของแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณะที่มีผลต่อการ
เลือกเครื่ องมือนโยบายแนวคิดและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะสํานักสําคัญต่าง ๆ ทั้งแบบแนว
Descriptive Policy Analysis ความสัมพันธ์ของภาครัฐกับเอกชนและประชาสังคมจากมุมมองทฤษฎีรัฐ
และกรอบเครื อข่าย นโยบาย การจัดการกับความขัดแย้ง กลไกการมีส่วนร่ วมของประชาชนในรู ปต่าง ๆ
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ร. 822
PO.822

สัมมนาทฤษฎีองค์การ พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงองค์การสาธารณะ
3(3-0-9)
Seminar on Organization Theory Behavior and Change in Public Policy
ศึกษาและสํารวจกระแสแนวความคิดทฤษฎีองค์การที่เป็ นรากฐานในการทําความเข้าใจ
โครงสร้างและสภาพแวดล้อมขององค์การสาธารณะ และศึกษาถึงพลวัตพฤติกรรมองค์การตลอดจน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ และภาวะผูน้ าํ ในฐานะที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน
ร. 823
PO.823

สัมมนาการคลังสาธารณะ
3 (3-0-9)
Seminar on Public Finance
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณและการจัดหารายได้ในองค์การสาธารณะ
ผลกระทบที่มีต่อการกําหนดและปฎิบตั ิตามนโยบายสาธารณะ ตลอดจนศึกษาถึงปั จจัยการเมืองใน
กระบวนการตัดสิ นใจ การควบคุม และพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์การสาธารณะ
ในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่นในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและการจัดหารายได้
ร. 824
PO.824

สัมมนาการบริ หารงานบุคคลสาธารณะ
3 (3-0-9)
Seminar on Public Personnel Processes
ศึกษาและสํารวจรู ปแบบ กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ การกําหนด
นโยบาย การเลือกสรร การวางแผนกําลังคน และการพัฒนาบุคคลากรในองค์การสาธารณะ และ
ผลกระทบที่เกิดจากการปฎิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ร. 825

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและกิจการ
3 (3-0-9)
สาธารณะ 1
PO.825 Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration and Public Affairs 1
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปัญหาเฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อนหรื อที่ได้รับ
ความสนใจจากคนในวงการ เช่น การบริ หาร/จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Administration), การบริ หารและการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ (Comparative Local
Government and Administration), ภาษากับการศึกษาการบริ หารรัฐกิจ (Language and the Study of
Public Administration), ทฤษฎีองค์การร่ วมสมัย (Contemporary Organization Theory) เป็ นต้น
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ร. 826

สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและกิจการ
3 (3-0-9)
สาธารณะ 2
PO.826 Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration and Public Affairs 2
ศึกษาประเด็นถกเถียงทางทฤษฎีและวิธีศึกษาด้านบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะที่ได้รับ
ความสนใจในสาขาวิชานี้
ร. 827

สัมมนาประเด็นปั ญหาเฉพาะในสาขาวิชาการบริ หารรัฐกิจและ
3 (3-0-9)
กิจการสาธารณะ 3
PO.827
Seminar on Selected Problems and Issues in Public Administration and Public
Affairs 3
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นการวิจยั เฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อนหรื อที่ได้รับ
ความสนใจในสาขาการบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
ร. 831
PO.831

สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
3 (3-0-9)
Seminar on Foreign Policy Analysis
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกรอบในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ การศึกษา
เรื่ องนโยบายต่างประเทศ จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น ผูก้ าํ หนดนโยบายและกระบวนการในการ
ตัดสิ นใจ ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การดําเนินนโยบายและ
ผลผลิตของนโยบาย ตลอดจนประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของนโยบายต่างประเทศ ทั้ง หมดนี้
วิเคราะห์โดยใช้ประเทศไทยเป็ นกรณี ศึกษา โดยเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ร. 832
PO.832

สัมมนาเรื่ องความขัดแย้ง สงคราม และสันติภาพ
3 (3-0-9)
Seminar on Conflict War and Peace
ศึกษาความหมาย ระดับ ลักษณะ รู ปแบบและประเภทต่าง ๆ ของความขัดแย้งและสงครามที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบนั ตลอดจนวิเคราะห์ถึงสาเหตุ วิธีการ และแนวทางต่าง ๆ ในการป้ องกันและ
แก้ไขความขัดแย้งและสงคราม รวมทั้งการศึกษาถึงการสร้างและการธํารงไว้ซ่ ึงสันติภาพและเสถียรภาพ
ในระบบระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงโลกที่ปราศจากความขัดแย้ง และสงคราม ตลอดจนสังคมที่
ปราศจากความอยุติธรรม ความรุ นแรง และการกดขี่ข่มเหงด้วย
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ร. 833
PO.833

สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
Seminar on International Laws and Problems of International Politics
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศด้านต่าง ๆ ที่สามารถนํามาวิเคราะห์ปัญหาการเมืองระหว่าง
ประเทศได้อย่างเหมาะสม เช่น กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการทูต การกงสุ ล สนธิสญ
ั ญาองค์การ
ระหว่างประเทศ และสิ ทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม กฎหมายทะเล กฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็ นต้น

ร. 834
PO.834

สัมมนาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนววิพากษ์/แนวหลังยุคใหม่
3 (3-0-9)
Seminar on Critic/Postmodern International Relations Theories
กรอบความคิด ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนววิพากษ์ทา้ ทาย หรื อแนวหลังยุค
สมัยใหม่ จากนักคิดค้นคนสําคัญ ๆ ในกระแสคิดนี้ เช่น Richard Ashley, Simon Dalby,David
Campbell, Michael Shapiro, Cynthia Weber, R. B. J. Walker, และ James Der Derian เป็ นต้น เพื่อให้
เห็นถึงความแตกต่างหลากหลาย และท้าทายในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระแสคิดนี้
ที่สามารถนําไปสู่ การตั้งคําถามกับบรรดาฐานรากต่าง ๆ ของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เช่น รัฐชาติ อํานาจอธิปไตย และสงคราม เป็ นต้น และเพือ่ ช่วยให้เข้าใจการเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์ดว้ ย

ร. 835
PO.835

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการะหว่างประเทศ 1
3 (3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 1
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นปั ญหาเฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อน หรื อที่ได้รับ
ความสนใจจากคนในวงการ เช่น ปัญหาข้ามพรมแดนและข้ามชาติ ชาตินิยมและเชื้อชาตินิยมในยุค
หลังสงครามเย็น ความร่ วมมือพหุภาคีในรู ปแบบใหม่ ๆ เศรษฐศาสตร์การเมืองของกระแส
โลกาภิวตั น์ สิ ทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จริ ยธรรมทางการเมืองในโลก
ไร้พรมแดน
ร. 836
PO.836

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการะหว่างประเทศ 2
3 (3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 2
ศึกษาประเด็นถกเถียงทางทฤษฎีและวิธีการศึกษาในสาขาวิชาการระหว่างประเทศที่ได้รับการ
คัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อนหรื อที่ได้รับความสนใจจากคนในสาขาวิชานี้
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ร. 837
PO.837

สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในสาขาวิชาการะหว่างประเทศ 3
3 (3-0-9)
Seminar on Selected Problems and Issues in International Affairs 3
ศึกษาอย่างลุ่มลึกในประเด็นการวิจยั เฉพาะที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผสู ้ อนหรื อที่ได้รับ
ความสนใจจากคนในสาขาวิชาการระหว่างประเทศ
ร. 900
PO.900

วิทยานิพนธ์
36/48
Dessertation
การสร้างโครงการวิจยั และการดําเนินการวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ ในสาขาวิชา
การเมืองเปรี ยบเทียบ หรื อ การบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ หรื อการระหว่างประเทศ เขียน
วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับด้านที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเปรี ยบเทียบ หรื อ การบริ หารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
หรื อการระหว่างประเทศ และนําเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานลงใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีจริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

คําอธิบายรายวิชา ของรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1) วิชาบังคับร่ วม
ร. 600 วิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ 1
3(3-0-9)
PO.600 Social Science Research Methodology 1
ขั้นตอนการทําวิจยั อย่างละเอียดเกี่ยวกับ การตั้งประเด็นปัญหา การทดสอบทฤษฎีและสมมติฐาน
การสํารวจวิธีการวิจยั แบบต่าง ๆ ที่ใช้กนั อยูใ่ นทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้คุน้ เคยกับหลักการและวิธีการของ
การวิจยั สมัยใหม่โดยทัว่ ไป โดยเฉพาะเพือ่ ให้มีความเข้าใจและสามารถใช้สถิติพ้นื ฐานที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ร. 621 สัมมนาปั ญหาการเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-9)
PO.621 Seminar on Problems of Government and Politics of Thailand
วิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านบุคคล อุดมการณ์ ค่านิยม ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองของไทย วิเคราะห์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของไทย รวมทั้งวิเคราะห์การที่สถาบันการเมืองต่าง ๆ เช่น ฝ่ ายบริ หาร
นิติบญั ญัติ
พรรคการเมือง และกลุ่มผล ประโยชน์สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเรี ยกร้องหรื อความ
กดดันจากภายในและภายนอกระบบการเมือง
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ร. 641 มิติทางเศรษฐกิจและสังคมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.641 Economic and Social Dimensions of International Relations
มิติทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ลักษณะการแจกแจงและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เป็ นตัวแปรสําคัญในการเมืองระหว่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างทางอํานาจเศรษฐกิจและสังคมของรัฐที่มีผลต่อการกําหนดนโยบายต่างประเทศ รวมถึง
การศึกษามิติทางเศรษฐกิจ และสังคมในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองระหว่างประเทศ
ร. 680 ขอบข่ายการบริ หารรัฐกิจและการจัดการ
3(3-0-9)
PO 680 Scope of Public Administration and Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ขอบข่าย ของการบริ หารรัฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม
แวดล้อม และบริ บทใหม่ของการบริ หารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคสังคม
ความสําคัญของขบวนการภาคประชาชนต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระบบการบริ หารและการ
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ รวมถึงการใช้ประเด็นสาธารณะที่อยูใ่ นความสนใจเป็ นกรณี ศึกษา

2)วิชาบังคับเฉพาะสาขา
สาขาการปกครอง
ร. 610 การเมืองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO. 610 Comparative Politics
ศึกษาแนวพินิจต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และทําความเข้าใจสังคมการเมืองและปรากฏการณ์
ทางการเมือง การอธิบายความเหมือนและความต่างระหว่างระบบการเมือง ข้อโต้เถียงหลักระหว่างแนว
พินิจ และประเด็นสําคัญร่ วมสมัยที่ถูกจัดว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ
3(3-0-9)
ร. 620 อํานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
PO.620 Constitutional Power and Political Institutions
อํานาจของรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตย อํานาจประชาชน และอํานาจในการสร้าง
รัฐธรรมนูญจากประชาชน สิ ทธิ เสรี ภาพ ที่ผา่ นสถาบันการเมืองในรู ปแบบต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางปรัชญา ความคิด วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กฎหมาย
วิเคราะห์ความ สัมพันธ์เชิงอํานาจของสถาบันการเมือง ระบบการเมืองชนิดต่าง ๆ และประชาชน
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ร. 630 สัมมนาความคิดทางการเมืองสมัยใหม่
3(3-0-9)
PO. 630 Seminar on Modern Political Thought
ความคิดทางการเมืองในสกุลสมัยใหม่นิยม และหลังสมัยใหม่นิยมประเภทต่างๆ
โดยที่อาจจะศึกษาเน้นเป็ นภาพรวม หรื ออาจจะเลือกแนวคิดบางแนวคิดมาศึกษาเป็ นประเด็นปัญหาเฉพาะ
ให้มีความสัมพันธ์กบั ปรากฎการณ์ทางการเมืองร่ วมสมัย ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่ องรัฐ ชาติ ความเป็ น
พลเมือง อํานาจอธิปไตย ประชาธิปไตย สิ ทธิ สิ ทธิมนุษยชน และแนวคิดเรื่ องการปฏิวตั ิ
เป็ นต้น
สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
ร. 640 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.640 Seminar on International Relations of Thailand
วิเคราะห์เหตุการณ์สาํ คัญในประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตั้งแต่สมัยสุ โขทัย
จนถึงปั จจุบนั โดยพิจารณาในแง่สาเหตุของการติดต่อและความขัดแย้ง วิเคราะห์บุคคล กลไก ปัญหา
กระบวนการทางเลือกและองค์ประกอบ ในการกําหนดนโยบายต่างประเทศของไทย รวมทั้งวิเคราะห์
อิทธิพลของสภาพแวดล้อม เช่น ระบบระหว่างประเทศความกดดันจากภายนอกและภายใน ซึ่งมีผลในการ
ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ร. 650 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
3(3-0-9)
PO.650 Advanced International Law
วิเคราะห์โดยพิสดารถึงกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดี
เมือง คดีบุคคล และคดีอาญา นอกจากนั้น จะศึกษาวิเคราะห์บางเรื่ อง หรื อบางหัวข้ออย่างลึกซึ้ง เพื่อความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้
ร. 651 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎี วิธีวจิ ยั และประเด็นปัญหา
3(3-0-9)
PO.651 Seminar on International Politics:Theories, Research Methods and Issues
วิเคราะห์สถาบันหรื อองค์กรและองค์ประกอบสําคัญ ๆ กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินการ
เมืองระหว่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อประเด็นที่สาํ คัญทางการเมืองระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนั โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์
ระบบระหว่างประเทศ ผูน้ าํ ของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
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สาขาบริ หารรัฐกิจ
ร. 670 สัมมนาการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3(3-0-9)
PO.670 Seminar on Public Finance and Budgeting
แนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้ าหมายด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการคลัง การจัดหา
รายรับของรัฐ ทั้งนี้เน้นภาษีอากร หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง งบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ ปั จจัยทางการเมืองที่มีผลต่องบประมาณ และพิจารณาการคลังขององค์การ
สาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการคลังภายใต้โลกาภิวตั น์
ร. 671 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-9)
PO.671 Seminar on Human Resource Management
แนวความคิดสําคัญ กลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิค ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการศึกษาเชิงบูรณาการความรู ้และให้
ความสําคัญต่อความก้าวหน้าและความทันสมัยของเนื้อหาวิชา
ร. 681 องค์การและการจัดการ
3(3-0-9)
PO.681 Organization and Management
แนวคิด ทฤษฎีองค์การและการจัดการ รู ปแบบการจัดโครงสร้างองค์การในภาคสาธารณะ การ
จัดรู ปแบบความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการส่ งมอบการบริ การในภาครัฐ เช่น องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานในรู ปแบบพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ศึกษาถึงประสบการณ์การสร้างความ
ร่ วมมือและเครื อข่ายความร่ วมมือข้ามภาคส่ วนระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์การไม่หวังผลกําไรและองค์การ
ในรู ปแบบอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ร. 690 นโยบายสาธารณะในบริ บทโลกและการจัดการปกครอง
3(3-0-9)
PO.690 Public Policy in the Global Context and Governance
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะในยุคสมัยต่างๆ โดยเริ่ มจากแนวการศึกษา สํานัก
กระบวนนโยบาย (Policy process approach) ที่มีรัฐเป็ นตัวแสดงนโยบายที่สาํ คัญ จนถึงยุคของโลกาภิวตั น์
และการบริ หารปกครองซึ่งพลเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการนิยามปัญหาและการ
ติดสิ นใจเชิงนโยบาย ในวิชานี้จะมีการใช้กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริ งประกอบการศึกษา
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3) วิชาเลือกในสาขา
สาขาการปกครอง
ร. 612 สัมมนาพรรคการเมืองและกลุ่มอิทธิพล
3(3-0-9)
PO.612 Seminar on Political Parties and Pressure Groups
วิเคราะห์โครงสร้าง องค์การ แบบแผน และพฤติกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ของพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองและสถาบันการเมืองต่าง ๆ ความแตกต่างและความสัมพันธ์
ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง วิธีการต่าง ๆ ที่พรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อพรรคการเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์
ร. 613 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO.613 Comparative Local Governments and Politics
ความสัมพันธ์ทางอํานาจและองค์กรการปกครองในระดับท้องถิ่น ทั้งรู ปแบบที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ตลอดจนการปกครองตนเองของประชาชนที่มีส่วนช่วยส่ งเสริ มกระบวน
การประชาธิปไตยในระดับรากฐาน การกระจายอํานาจไปสู่องค์กรการปกครองท้องถิ่นที่จะมีส่วนช่วยแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลกลาง และช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ทั้งนี้จะเน้นการเปรี ยบเทียบกับ
ต่างประเทศบางประเทศด้วย
ร. 614 สัมมนาสังคมวิทยาการเมือง
3(3-0-9)
PO.614 Seminar on Political Sociology
วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของโครงสร้างทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การแบ่งชั้นใน
สังคมกลุ่มเชื้อชาติชนกลุ่มน้อย ฯลฯ ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง การกําหนดนโยบาย และกระบวน การ
ทางการเมืองของรัฐ ตลอดจนวิเคราะห์นโยบายและกระบวนการทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
ร. 615 การบริ หารจัดการความขัดแย้งสาธารณะ
3(3-0-9)
PO.615 Management of Public Conflict
กระบวนการทางการเมืองและสังคมของความขัดแย้งสาธารณะ การก่อตัวของความขัดแย้ง บริ บท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่กระทบต่อความขัดแย้ง การต่อรองสาธารณะ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การจัดการความขัดแย้ง
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ร. 616 สัมมนาความคิดทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
3(3-0-9)
PO.616 Seminar on Critical and Radical Political Thoughts
วิเคราะห์แนวความคิดทางการเมืองของนักคิดในกลุ่มวิพากษ์และทวนกระแส เช่น
มาร์กซ์ สํานักแฟรงเฟริ ต แกรมชี่ ฯลฯ ทั้งแนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดที่ได้ววิ ฒั นาการมาจนถึงปัจจุบนั และ
อิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวที่มีต่อแนวการศึกษาวิเคราะห์การเมืองและสังคมในปัจจุบนั
ร. 617 การสื่ อสารทางการเมือง
3(3-0-9)
PO.617 Political Communication
แนวคิดและตัวแบบในการสื่ อสารทางการเมือง เช่น การเผยแพร่ ข่าวสารทางการ
เมืองการกําหนดสาระทางการเมือง การสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การโฆษณาชวนเชื่อ การหาเสี ยง ภาพพจน์
มติมหาชน บทบาททางการเมืองของสื่ อมวลชน ข้อโต้แย้งเรื่ องการพึ่งพิงทางการสื่ อสาร และการครอบงํา
ทางการสื่ อสาร
ร. 618 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-9)
PO.618 Seminar on Political Economy
แนวความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและระบบตลาดในมิติต่าง ๆ โดยใช้
กรอบแนวความคิดและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเมืองของสํานักต่าง ๆ นับตั้งแต่ สํานักคลาสสิ ค สํานัก
นีโอคลาสสิ ก สํานักมาร์กซิสต์ สํานักสถาบันนิยม สํานักชาตินิยม สํานักเสรี นิยมใหม่ เป็ นต้น
ร. 619 จริ ยธรรมทางการเมือง
3(3-0-9)
PO.619 Political Ethics
จริ ยธรรมทางการเมืองของสํานักคิดต่าง ๆ เช่น สํานักอรรถประโยชน์นิยม ผล
กรรม-นิยม สัมพัทธนิยม เป็ นต้น รวมทั้งจริ ยธรรมของศาสนาต่าง ๆ เน้นการวิพากษ์วิจารณ์และแยกแยะ
จริ ยธรรมออกจากหลักศีลธรรม เน้นความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างจริ ยธรรมของปัจเจกชนกับของ
องค์กร และจริ ยธรรมของรัฐ รวมทั้งมุ่งทําความเข้าใจความขัดแย้ง และข้อจํากัดของจริ ยธรรม ซึ่งเป็ น
พื้นฐานทางการเมืองเรื่ องการตัดสิ นใจ และการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ
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ร. 622 การเมืองกับกฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
PO.622 Politics and Public Law
หลักปรัชญา ความสําคัญ และผลกระทบของกฎหมายมหาชนสํานักต่าง ๆ ที่มีต่อระบบ
การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง โดยเน้นศึกษาทั้งการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการบริ หารงานสาธารณะ การปกครองท้องถิ่น และการบริ หารองค์กรอิสระ
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปั ญหาทางการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้น
ร. 623 ระบบรัฐสภากับกระบวนการทางการเมือง
3(3-0-9)
PO.623 Parliamentary System and Political Process
ลักษณะความสําคัญของระบบรัฐสภาประเภทต่าง ๆ และกระบวนการทางการ
เมืองทั้งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการสถาปนาระบบรัฐสภานั้น ๆ ขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการทางการเมือง
ภายในรัฐสภา ได้แก่ การตรากฎหมาย การอภิปราย การตรวจสอบโดยคณะกรรมาธิการ ฯลฯ และ
กระบวนการทางการเมืองภายนอกที่หอ้ มล้อมรัฐสภานั้น ๆ อย่างเช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชน การเจรจาต่อรอง กระบวนการเสนอกฎหมาย เป็ นต้น
ร. 624 ชนชั้นนําทางการเมือง
3(3-0-9)
PO.624 Political Elite
ชนชั้นนําทางการเมืองประเภท และลักษณะต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงแหล่งที่มา ภูมิ
หลังทางสังคม อุดมการณ์ทางการเมือง การจัดความสัมพันธ์ การต่อสูท้ างการเมือง หลักจริ ยธรรม ระบบ
คุณค่า วัฒนธรรม การมีบทบาทนําทางการเมือง รวมทั้งการเสื่ อมสลายและการสู ญเสี ยการนําทางการเมือง
ของชนชั้นนําในสภาวการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ
ร. 625 การเมืองว่าด้วยสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
PO.625 Environmental Politics
แนวคิดทางการเมือง ว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมของสํานักต่างๆ และระบบความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งแวดล้อมกับลักษณะทางการเมือง โดยมุ่งทําความเข้าใจกระบวนการใช้อาํ นาจรัฐ การวางแผน
การกําหนดนโยบาย และการต่อสู ้ ตลอดรวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากประเด็นปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมเรื่ องต่าง ๆ
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ร. 626 การเมืองของขบวนการสังคมแนวใหม่
3(3-0-9)
PO.626 Politics of New Social Movements
การก่อตัว และพัฒนาการของขบวนการทางสังคมแนวใหม่ประเภทต่าง ๆ เช่น
ขบวนการสตรี ขบวนการคนยากจน ขบวนการสิ ทธิมนุษยชน ขบวนการสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น โดยเน้นถึง
ประเด็นปัญหาที่ก่อให้เกิดขบวนการทางสังคม การขยายตัวของขบวนการ การต่อสูท้ างการเมือง และ
ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการสังคมแนวใหม่ประเภทต่าง ๆ
ร. 627 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-9)
PO.627 Seminar on Governments and Politics in Southeast Asia
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาทางการเมืองในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน
เรื่ องโครงสร้างอํานาจ ผูน้ าํ วัฒนธรรมทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ
เหล่านั้น รวมถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังกล่าว เช่น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและอิทธิพลจากภายนอกประเทศ
ร. 628 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออก
3(3-0-9)
PO.628 Seminar on Governments and Politics in East Asia
วิเคราะห์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็ นต้น
ประเทศหนึ่งหรื อหลายประเทศ โดยวิเคราะห์บทบาทของผูน้ าํ โครงสร้าง และสถาบันทางการเมือง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอิทธิพลจากภายนอกที่มีผลต่อการแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเมืองของประเทศดังกล่าว
ร. 629 สัมมนาการเมืองการปกครองในเอเชียใต้
3(3-0-9)
PO.629 Seminar on Governments and Politics in South Asia
วิเคราะห์การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชียใต้ ซึ่งประกอบไปด้วย อินเดีย ปากีสถาน ศรี
ลังกา และบังคลาเทศ เริ่ มตั้งแต่แนวคิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ และที่เป็ นผลจากอิทธิพล
ภายนอก ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ตลอดจนลักษณะการเมืองการปกครองในอดีตและปัจจุบนั และแนวโน้มที่จะ
เป็ นในอนาคต โดยเน้นการนําเอาทฤษฎีเกี่ยวกับการเมืองของประเทศกําลังพัฒนามาประยุกต์อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศดังกล่าวนี้
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ร. 632 สัมมนาการเมืองการปกครองในตะวันออกกลาง
3(3-0-9)
PO. 632 Seminar on Governments and Politics in the Middle East
วิเคราะห์สภาพการเมืองการปกครองของประเทศกลุ่มอาหรับ โดยพิจารณาในแง่
วิวฒั นาการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม ระบบสังคม ซึ่งมีผลต่อ
พัฒนาการและสภาพการเมืองการปกครองปัจจุบนั ของประเทศดังกล่าว
ร. 633 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
3(3-0-9)
PO. 633 Selected Topics in Politics and Government
ประเด็นปั ญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์
ผูส้ อน หรื อ เสนอโดยนักศึกษา หรื อ เป็ นประเด็นปัญหาร่ วมสมัย เช่น การเมืองเรื่ องการกระจายอํานาจ
การปฏิรูปการเมือง สิ ทธิมนุษยชน การเมืองของพลเมือง การเมืองกับพัฒนาการเมืองของลัทธิชาตินิยม
การเมืองของจักรวรรดินิยม เป็ นต้น
ร. 634 สัมมนาปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมืองสําหรับศตวรรษที่ 21
3(3-0-9)
PO.634 Seminar on Philosophy, Political Philosophy and Political Theory for the 21st Century
ความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาปรัชญาการเมือง ที่เหลื่อมซ้อนกันอยูร่ ะหว่าง
ความเป็ นปรัชญากับความเป็ นทฤษฎีของปรัชญาการเมือง กับวิธีวิทยาอย่างประวัติความคิดทางการเมืองใน
การศึกษาปรัชญาการเมือง ตลอดจนศึกษาถึงความจําเป็ นและการดํารงอยูข่ องปรัชญาการเมืองใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะสัมพันธ์กบั คําถามแห่ งยุคสมัย เช่น ปัญหาความอยูร่ อดของมนุษย์ นโยบายทาง
พันธุ์วิศวกรรมศาสตร์การจดลิขสิ ทธิ์สิ่งมีชีวิต ฯลฯ ตลอดจน “คุณธรรม” ทางการเมืองแห่งอนาคต
ร. 635 สัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะในการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO. 635 Seminar on Selected Problems in Comparative Politics and Government
วิเคราะห์ในประเด็นปัญหาเฉพาะที่คดั สรรจากอาจารย์ผสู ้ อน หรื อที่ได้รับความ
สนใจกันในแวดวงการศึกษาการเมืองการปกครองเปรี ยบเทียบ เช่น พัฒนาการของรัฐชาติ ความเป็ น
พลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ ฯลฯ โดยมีตวั อย่าง
กรณี ศึกษาจากภูมิภาคต่าง ๆ และยุคสมัยต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ
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ร. 636 สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครองของภูมิภาคต่าง ๆ
3(3-0-9)
PO.636 Seminar on Problems in Politics and Government of Specific Areas
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองของแต่ละภูมิภาคในโลก ตามความ
สนใจ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์ผสู ้ อน โดยจะให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาร่ วมและประเด็น
ปัญหาเฉพาะภูมิภาคนั้น เช่น การก่อตัวและพัฒนาการของรัฐ-ชาติสมัยใหม่ กระบวนการทําให้ทนั สมัย
บทบาทของรัฐ ฯลฯ
ร. 637 สัมมนาเรื่ องการเกิด พัฒนาการและการเปลี่ยนของรัฐชาติสมัยใหม่
3(3-0-9)
PO.637 Seminar on the Emergence, Development and Change of Modern Nation-States
การก่อเกิดของรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจ
เส้นทางพัฒนาการที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต้นแบบต่าง ๆ ในซีกโลกตะวันตก เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส
เยอรมันนีและสหรัฐอเมริ กา กับรัฐชาติสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดํารงอยูใ่ น
ฐานะครอบงําของรัฐที่เกิดก่อน เช่น รัฐในเอเชียและอาฟริ กา และศึกษาการแปรเปลี่ยนของสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของจินตนาการเรื่ องรัฐและชาติในมิติต่าง ๆ
ร. 638 สัมมนาการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-9)
PO.638 Seminar on American Politics and Society
วิเคราะห์ระบบการเมือง สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ และกระบวนการ
ทางการเมืองทั้งในระดับสหพันธ์รัฐและระดับมลรัฐ เช่น การเลือกตั้งและการถ่วงดุลอํานาจในทางการเมือง
ในระบอบประธานาธิบดี รวมทั้งประเด็นสําคัญทางสังคมและกระบวนการทางสังคมอเมริ กนั จากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั

สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
ร. 643 สัมมนาการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.643 Seminar on Foreign Policy Analysis
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยรู ปแบบ หลักการ ขั้นตอนกระบวนการกําหนดนโยบาย
ต่างประเทศ บุคคล และองค์การ หรื อกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนกําหนดนโยบายต่างประเทศ วิธี
การศึกษานโยบายต่างประเทศในเชิงเปรี ยบเทียบ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐ
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ร. 644 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอํานาจ
3(3-0-9)
PO.644 Seminar on International Politics among Major Powers
วิเคราะห์พฒั นาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม ประเทศ
มหาอํานาจ โดยพิจารณาการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยกันเองและความสัมพันธ์กบั
ประเทศอื่น ๆ ภายนอก เน้นศึกษาปั จจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง
อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ระบบดุลแห่งอํานาจ การแข่งขันทางด้านอาวุธและอื่น ๆ และวิเคราะห์
อิทธิพลของปั จจัยดังกล่าวที่มีต่อนโยบาย และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศ
มหาอํานาจ
ร. 645 สัมมนานโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-9)
PO.645 Seminar on Chaina’s Foreign Policy
วิเคราะห์กระบวนการกําหนดนโยบายต่างประเทศและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นเศรษฐกิจ สังคม
ผูน้ าํ ตลอดจนสถานการณ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกําหนด และดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของจีนที่มีต่อกลุ่มประเทศ
มหาอํานาจ และภูมิภาคต่าง ๆ
ร. 646 สัมมนานโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3(3-0-9)
PO.646 Seminar on Russia’s Foreign Policy
วิเคราะห์การวางและการดําเนินนโยบายต่างประเทศของรัสเซียต่อประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้โดยเลือก
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัสเซียมาสัมมนาอย่างละเอียด โดยให้แนว
การศึกษาการวางนโยบายต่างประเทศเป็ นหลัก
ร. 647 สัมมนานโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กา
3(3-0-9)
PO. 647 Seminar on the United States of America’s Foreign Policy
วิเคราะห์กระบวนการกําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริ กาต่อ
ประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้โดยเลือกนําประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริ กากับบาง
ประเทศมาสัมมนาอย่างเจาะลึก
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ร. 648 สัมมนานโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
3(3-0-9)
PO.648 Seminar on Japan’s Foreign Policy
วิเคราะห์กระบวนการกําหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นที่ปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการกําหนดและดําเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น เช่น ผูน้ าํ สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมภายในประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงวิเคราะห์ลกั ษณะการดําเนิน
นโยบายและการเปลี่ยนแปลง นโยบายต่างประเทศที่สาํ คัญของญี่ปุ่นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและความ
มัน่ คงที่มีต่อประเทศมหาอํานาจและต่อประเทศในเอเซียโดยเฉพาะอย่างยิง่ เอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ ตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้นมา
ร. 649 สัมมนานโยบายต่างประเทศของอินเดีย
3(3-0-9)
PO.649 Seminar in India’s Foreign Policy
วิชานี้ให้ความสนใจไปที่ลกั ษณะสําคัญของนโยบายต่างประเทศของอินเดียซึ่ง
รวมถึงนโยบายไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด หลักปัญจศีล นโยบายเสรี ที่วางอยูบ่ นผลประโยชน์แห่งชาติอินเดีย การ
ส่ งเสริ มการลดอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดอาวุธนิวเคลียร์ในระดับโลก ความเป็ นปึ กแผ่นกับโลกที่สาม
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในสหประชาชาติและการต่อต้านลัทธิอาณานิคมใหม่ วิชานี้ยงั มุ่ง
ศึกษาถึงการพัฒนานโยบายต่างประเทศของอินเดียและความสัมพันธ์ของอินเดียกับประเทศอื่น ๆ สถาบัน
ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในภูมิภาค และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในศตวรรษที่ 21
ร. 652 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-9)
PO.652 Seminar on International Relations in Southeast Asia
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซีย
อาคเนย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอํานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผูน้ าํ ของประเทศ กลุ่ม
ผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคนี้
ร. 653 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียใต้
3(3-0-9)
PO.653 Seminar on International Relations in South Asia
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอํานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
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สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผูน้ าํ ของประเทศ กลุ่ม
ผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคนี้
ร. 654 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3(3-0-9)
PO.654 Seminar on International Relations in East Asia
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอํานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศ ผูน้ าํ ของประเทศกลุ่ม
ผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคนี้
ร. 655 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
3(3-0-9)
PO.655 Seminar on International Relations in the Middle East
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอํานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ
เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ระบบระหว่างประเทศผูน้ าํ ของประเทศ
กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคนี้
ร. 656 การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศระดับสูง
3(3-0-9)
PO.656 Advanced Diplomacy and International Negotiation
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศนั้น เป็ นทักษะที่สาํ คัญและจําเป็ นอย่างยิง่ ในการดําเนิน
ความสัมพันธ์ ไม่เพียงเฉพาะในระดับระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ถึงบทบาทของทูต การทูตใน
ระดับต่าง ๆ และการเจรจาระหว่างประเทศ ซึ่งจะครอบคลุมทฤษฎีการเจรจา ขั้นตอนการเจรจา รู ปแบบ วิธี
เจรจา และผลของการเจรจา เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทูตและการเจรจาระหว่าง
ประเทศจากกรณี ศึกษาที่สาํ คัญ
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ร. 657 สัมมนาอาเซียนในประชาคมโลก
3(3-0-9)
PO.657 Seminar on ASEAN in the Global Community
พัฒนาการและอนาคตของอาเซียน ทั้งในส่ วนของกระบวนการและผลลัพธ์
ปทัสถาน ความเป็ นสถาบัน และนโยบาย โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชาติสมาชิก และปฏิสมั พันธ์
กับประเทศมหาอํานาจ ในบริ บทและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จากมุมมองทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ร. 662 สัมมนาการทูตพหุภาคีและความร่ วมมือในองค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.662 Seminar on Multilateral Diplomacy and Cooperation in international
Organization
แนวทางการดําเนินการทูตพหุ ภาคีในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian) และสหประชาชาติ (UN) และอื่น ๆ รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพื่อให้บรรลุขอ้ ตกลงพหุภาคี ตลอดจนลักษณะของความร่ วมมือในมิติต่าง ๆ ขององค์การระหว่าง
ประเทศ
ร. 663 สัมมนาปัญหาข้ามชาติและบทบาทองค์กรข้ามชาติ
3(3-0-9)
PO.663 Seminar on Transnational Issues and the Roles of Transnational Organization
ปั ญหาข้ามชาติ เช่น ปั ญหาการก่อการร้าย ปั ญหายาเสพติด และอื่น ๆ รวมทั้ง
บทบาทและความสําคัญขององค์การข้ามชาติท้ งั ที่ถูกกฎหมายและนอกกฎหมาย เช่น บรรษัทข้ามชาติและ
ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ เป็ นต้น โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรเหล่านี้ และ
ศึกษาบทบาท อิทธิพลและปัญหาที่บรรษัทข้ามชาติก่อให้แก่รัฐบาลของประเทศดังกล่าว เช่น ปั ญหา
เศรษฐกิจการเมืองการขัดแย้งเรื่ องการลงทุน การเคลื่อนย้ายทุน การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดวิชาการ
ตลอดจนวิธีการที่บรรษัทเหล่านี้ใช้เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของตน รวมทั้ง การดําเนินการและเครื อข่ายของ
ขบวนการก่อการร้ายในศตวรรษที่ 21
ร. 664 สัมมนาความมัน่ คงระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.664 Seminar on International Security
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์และ
เปรี ยบเทียบในเรื่ องพลังอํานาจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมถึง
ทฤษฎียทุ ธศาสตร์และการวัดความมัน่ คงระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ
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ร 665 สัมมนาหัวข้อเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-9)
PO.665 Seminar on Special Topics in International Relations
ศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยอาจเป็ นประเด็นเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาค ประเด็นข้ามชาติ หรื อ
ประเด็นทางทฤษฎี

สาขาบริ หารรัฐกิจ
ร. 672 สัมมนาการจัดการผลงาน
3(3-0-9)
PO.672 Seminar on Performance Management
แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้ าหมาย ทั้ง
ผลงานในระดับองค์การ กลุ่มและบุคคล และศึกษาหลักการ กลยุทธ์และวิธีการออกแบบระบบเงินเดือน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งระบบการให้รางวัล
และผลตอบแทนรู ปแบบพิเศษ
ร. 673 การบริ หารและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-9)
PO.673 Project Management and Evaluation
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบนโยบายภาครัฐ และความแตกต่างในการใช้เครื่ องมือ
เหล่านี้เพื่อเป้ าหมายสําหรับนโยบายทางสังคมและทางธุรกิจของภาคเอกชนตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ตอ้ ง
นํามาใช้ในการประเมินและคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเลือกนโยบาย/โครงการต่าง ๆ
ร. 674 การจัดการปกครองท้องถิ่น
3(3-0-9)
PO.674 Local Governance
การจัดการกิจการสาธารณะภายในพื้นที่ทอ้ งถิ่น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในมิติดา้ นบทบาทและศักยภาพ
ทางการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการดําเนินภารกิจต่างๆ และในมิติดา้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงหลักต่างๆ ที่ปรากฏและมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการสาธารณะ
ภายในพื้นที่ทอ้ งถิ่น รวมถึงมิติดา้ นความเปลี่ยนแปลงในบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการสาธารณะในระดับท้องถิ่น
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ร. 675 การจัดการงานเมือง
3(3-0-9)
PO.675 Urban Affairs Management
ความสําคัญของการพัฒนาเมืองอย่างมีระบบและมีการบริ หารจัดการเมืองอย่างมีประสิ ทธิผล เพื่อ
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั ญหาต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับการเจริ ญเติบโตของเมือง โดยให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับ
เมือง บทบาทของเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วิสยั ทัศน์การพัฒนาเมือง รวมทั้งศึกษา
แนวทางและทักษะการบริ หารจัดการเมืองในด้านต่างๆ อาทิ เช่น การจัดการผังเมือง การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมเมือง การบริ หารจัดการบริ การสาธารณะทางสังคมในเขตเมือง การส่ งเสริ มและพัฒนา
การเมืองภาคประชาชนในการบริ หารจัดการเมือง และการเสริ มสร้างสมรรถนะทางการบริ หารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตเมือง
ร. 676 ทฤษฎีและการออกแบบองค์การ
3(3-0-9)
PO.676 Organization Theories and Design
องค์การและการบริ หารจัดการองค์การ เรี ยนรู ้ถึงทฤษฎี และแนวความคิดที่หลากหลายเพื่อทํา
ความเข้าใจองค์การในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ และสามารถ
นําเสนอทางเลือกเพื่อการตัดสิ นใจปั ญหาองค์การ และศึกษาถึงการจูงใจ การติดต่อสื่ อสารในองค์การ
ความขัดแย้ง และการตัดสิ นใจที่มีผลกระทบต่อการบริ หารการจัดการในองค์การ วิเคราะห์โครงสร้างและ
ออกแบบองค์การ ตลอดจนกระบวนการทํางานในการทํางาน พฤติกรรมของกลุ่มและกระบวนการของทีม
การสร้างทีมงาน บทบาทของผูน้ าํ และการพัฒนาผูน้ าํ เพือ่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การให้มี
ความสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึ้น ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว
ร.677 การบริ หารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-9)
PO.677 Strategic Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนํามาปรับใช้กบั หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การอิสระ และองค์การสาธารณะต่างๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การกําหนด
กลยุทธ์ที่
เหมาะสม การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดยมุ่งศึกษาเปรี ยบเทียบจากองค์การที่เป็ น
เลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
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ร. 678 กฎหมายมหาชนสําหรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.678 Public Law for Pubic Administration
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายมหาชนอื่น ๆ ตลอดจน กฎหมายแรงงาน และภาษี อันเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการภาครัฐหรื อ
สาธารณกิจ เพื่อให้ผบู ้ ริ หารมีโลกทัศน์ ความรู ้ ความเข้าใจ และบทบาทที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริ บทใหม่
ของการปฏิรูปการเมืองและการบริ หารจัดการที่ดี
ร. 679 การเงินและการบัญชีสาํ หรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.679 Finance and Accounting for Public Administration
การเงินและการบัญชีในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจทางการบริ หารจัดการสาธารณะโดย
มุ่งสร้างความเข้าใจขั้นพื้นฐาน และให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ เพื่อให้นกั บริ หารภาคสาธารณะยุคใหม่
สามารถตัดสิ นใจได้ตามหลักการบริ หารจัดการที่ดี
ร. 682 การจัดการสารสนเทศสําหรับการบริ หารรัฐกิจ
3(3-0-9)
PO.682 Management Information Systems for Public Administration
องค์ประกอบสําคัญของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมีประสิ ทธิภาพและความได้เปรี ยบขององค์การในการแข่งขัน โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การบริ หารจัดการระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ ระบบ
การสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support Systems) ระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management Systems) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ การภาครัฐซึ่งรวมถึง Electronic
Government
ร. 683 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช้ นั สูง
3(3-0-9)
PO.683 Seminar on Advanced Human Resource Development
ปรัชญา แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ งั
เชิงมหภาคและจุลภาค เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษา การฝึ กอบรม การพัฒนาบุคคล การปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงาน และตัวแบบใหม่ ๆ ของการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงานของทรัพยากรบุคคล โดยเน้น
ความทันสมัยของเนื้อหาวิชาและแนวทางปฏิบตั ิจากทัว่ โลก
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ร. 684 สัมมนาเทคนิคการบริ หารชั้นสูง
3(3-0-9)
PO.684 Seminar on Advanced Management Technique
แนวความคิด หลักการและเทคนิคการบริ หารจัดการที่ทนั สมัย อันนําไปสู่ การเพิ่มผลิตภาพและ
คุณภาพของงานและการบริ การ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ระบบมาตรฐานการปรับปรุ งคุณภาพต่าง ๆ ที่
กําลังได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการศึกษาเชิงสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ร. 685 สัมมนาการบริ หารค่าตอบแทน
3(3-0-9)
PO.685 Seminar on Compensation Administration
แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์และกระบวนการออกแบบระบบการบริ หารเงินเดือน ค่าจ้าง
ประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการในการทํางานรู ปแบบต่าง ๆ ขององค์การชั้นนําในภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
ร. 686 สัมมนาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
PO.686 Seminar on Environmental Management
แนวความคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม กลยุทธ์และกระบวนการตัดสิ นใจด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่นาํ ไปสู่การพัฒนาแบบยัง่ ยืน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ศึกษากลไกในการป้ องกัน การควบคุม และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อม เช่น กฎหมาย
เครื่ องมือด้านเศรษฐศาสตร์ การใช้การจูงใจ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในมิติทางการเมืองและสังคม โดยใช้กรณี ศึกษาปัญหาความขัดแย้งในการจัดการสิ่ งแวดล้อมของไทยที่
เป็ น current issues เป็ นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์
ร. 688 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในภาครัฐ
3(3-0-9)
PO.688 Human Behavior in Public Organization
องค์ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทุกคนจําเป็ นต้องรู ้เพื่อเป็ นพื้นฐานในการทํางานร่ วมกัน
ในองค์การ มิติทางวัฒนธรรมของการบริ หารในบริ บทโลก แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
ปัจจัยกําหนดพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
ทฤษฎีการรับรู ้และบุคลิกภาพ การเรี ยนรู ้ของปั จเจกบุคคลและองค์การ ภาวะผูน้ าํ การตัดสิ นใจ การจูงใจ
การสื่ อสารอํานาจอิทธิพลและการเมือง การสร้างความร่ วมมือ ความไว้วางใจ และการจัดการความขัดแย้ง
ในองค์การ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะองค์การภาครัฐที่ถูก
ครอบงําโดยระเบียบ และ อํานาจการเมือง
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ร. 689 สัมมนาการบริ หารการจัดการภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉิน
3(3-0-9)
PO689 Seminar in Disaster and Emergency Management
การบริ หารการจัดการขององค์กรต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตอบรับต่อภาวะฉุกเฉิ นและการ
บริ หารการจัดการความซับซ้อนในบริ บทต่าง ๆ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ภัยพิบตั ิแต่ละชนิด และใช้เครื่ องมือทางการวิเคราะห์เครื อข่ายการบริ หารและการจัดการขององค์กรภาครัฐ
และภาคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัย ปัจจัยที่ช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ และสามารถปรบตัวให้เข้ากับภาวะที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีกระบวนการ
ตัดสิ นใจที่ถูกต้องมากขึ้น โดยจะมีการใช้กรณี ศึกษาของการบริ หารการจัดการภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉินทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเป็ นตัวอย่างจริ งประกอบการศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาได้อภิปรายและวิพากษ์
แสดงความคิดเห็นในการนําไปปฏิบตั ิ
ร. 692 สัมมนาการจัดการสาธารณะเปรี ยบเทียบ
3(3-0-9)
PO.692 Seminar on Public Management in Comparative Perspective
การจัดการสาธารณะในกลุ่มประเทศที่น่าสนใจโดยอาศัยมุมมองในเชิงเปรี ยบเทียบ เพื่อมุ่งทําความ
เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ในเชิงสถาบันทางการเมือง-การบริ หาร (politico-administrative
institutions) ในกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อทําความเข้าใจถึงบริ บท จารี ต และโครงสร้างทางการเมือง-การ
บริ หาร “ภายใน” สังคมหนึ่งๆ กับการปะทะสังสรรค์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการไหล่บ่าเข้ามา
ของกรอบแนวคิดจาก “ภายนอก” หรื อกระแสการจัดการสาธารณะในระดับสากล
ร. 693 การบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม
3(3-0-9)
PO.693 Participatory Governance
แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมในท่ามกลางบริ บท
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วมในยุคโลกาภิวตั น์ ศึกษาถึงการปรับบทบาทของรัฐในการกําหนดทิศทาง
นโยบาย องค์ประกอบและรู ปแบบต่างๆ ของการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม ระดับของการเข้ามามีส่วน
ร่ วมของพลเมือง เครื่ องมือนโยบายที่จะนํามาใช้ การออกแบบการบริ หารราชการ และเงื่อนไขของ
ความสําเร็ จและข้อจํากัดในการบริ หารดังกล่าว โดยยกตัวอย่างการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วมในด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริ บทของต่างประเทศและประเทศไทย
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ร. 694 การจัดการปกครองกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
3(3-0-9)
เพื่อกิจการสาธารณะ
PO.694 Governance and Inter-organization Management for Public Affairs
แบบแผน ลักษณะ และรู ปแบบของโครงข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรต่างๆ ซึ่งมี
บทบาทและเป็ นตัวแสดงหลักในกระบวนการจัดการปกครองและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ โดย
ครอบคลุมกลุ่มองค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงมุ่งศึกษาถึงตัวแบบและ
เครื่ องมือต่างๆ สําหรับวิเคราะปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ และผลกระทบของแบบแผน
หนึ่งๆ ที่มีต่อการดําเนินกิจการสาธารณะ
ร. 695 เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบาย
3(3-0-9)
PO.695 Policy Analysis and Evaluation Technique
เทคนิค รู ปแบบ และเครื่ องมือในการวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้วยระเบียบ
วิธีการเชิงปริ มาณและคุณภาพ ในทุกกระบวนการทางนโยบาย ทั้งการวิเคราะห์การก่อตัว การออกแบบ การ
สร้างทางเลือกนโยบาย การประเมินทางเลือก กระบวนการตัดสิ นใจเลือนโยบายของ
ผูก้ าํ หนด
นโยบายและองค์การต่างๆ การประเมินแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผลจาก
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยใช้กรณี ศึกษาจากนโยบายสาธารณะที่ถูกกําหนดออกมานําไปปฏิบตั ิ

