รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์ทา่ พระจันทร์ คณะรัฐศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
:
25460051100309
ภาษาไทย
:
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
:
Master of Political Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ ร.ม.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Political Science
ชื่อย่อ M.Pol.Sc.
3. วิชาเอก
1) การปกครอง
2) การระหว่างประเทศและการทูต
3) การบริหารรัฐกิจ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโทศึกษาระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
กาหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถนุ ายน
พ.ศ. 2558
ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจาก สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ที่จบการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศ ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย นักบริหารภาครัฐและภาคเอกชน นักสื่อสารมวลชน นักการทูต นักการเมือ งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ นักธุรกิจ เป็นต้น
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน มีทั้งในมิติของการพัฒนา และมติของวิกฤตการณ์ อันส่งผลให้ประเทศ
ต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐ และ
การระหว่างประเทศ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จาเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องพัฒนาความรู้และทาความเข้าใจกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่า งเป็นระบบ ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร ตลอดจนสามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
และนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ตามข้อ 11.1 ทาให้สังคมและวัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปในทิศทางต่าง ๆ กัน จน
บางครั้งเกิดเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือก่อให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือใหม่ ๆ การ
ยกเลิกหรือล้มเลิกระบบหรือวิถีบางอย่าง หรือแม้แต่กระทั่งการเกิดวิกฤติต่อสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนสังคมย่อย ๆ จนถึง
ระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก ดังนั้น ในการพัฒนาวางแผนหลักสูตร จึงจาเป็นต้องคานึงถึงสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ ที่มีความเข้าใจผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สามารถทาความเข้าใจต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในสภาวะปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร จึงจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุก โดยปรับหลักสู ตรให้มีการขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในการในการมุ่งสู่การเป็นนักวิชาการ
นักวิจัย อาจารย์มากขึ้น โดยการยกเลิกการสอบประมวลวิชาข้อเขียนสาหรับนักศึกษาได้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าวิจัยมากขึ้น

อันเป็นผลให้ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาหลักสูตรนี้ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โดยเพิ่มช่องทางให้นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้ สามารถเข้าศึกษาและแสดงความจานงในการศึกษาต่อจนสาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่ทาให้สังคมในระดับต่าง ๆ จาเป็นต้อง
ท าความเข้ า ใจและสร้ า งความรู้ เ พื่ อ การพั ฒ นาและการแก้ ไขปั ญ หาต่ า ง ๆ โดยอาศั ย บุ ค ลากรทางวิ ช าการในการศึ ก ษา
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิชาก าร การวิจัย และมุ่งธารง
ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการ
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและการทูต และการบริหารรัฐกิจ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎี กระบวนการ และการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อนาไปประยุกต์ ใช้ในการ
พัฒนางานและพัฒนาประเทศอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นรั ฐ ศาสตร์ มี เ ป้ า ประสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งเครื่องมือในเชิงความคิดและเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ สังเคราะห์ความรู้ และพัฒนากรอบแนวทางในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับสังคมการเมืองในมิติต่าง ๆ ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ที่สามารถปรับตัวไปตามสภาวการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ไปทั้งในประเทศไทยและในประชาคมโลก
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการในสาขาการปกครอง สาขาการระหว่างประเทศและการทูต และสาขาบริหาร
รัฐกิจ สามารถสร้างผลงานทางวิชาการได้ในระดับหนึ่ง
2) มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาประเทศ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสามารถเข้าใจปัญหา แก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 15 สั ป ดาห์ แ ละอาจเปิ ด ภาคฤดู ร้อ นได้ โดยใช้ เวลาการศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่ า 8 สั ป ดาห์
แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันและเวลาราชการปกติ และนอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ 7
1) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะรัฐศาสตร์กาหนด
2) การคั ดเลื อ กผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นการสอบข้ อ เขี ย นและการสอบสั ม ภาษณ์ ตามเกณฑ์ แ ละวิ ช าที่ ค ณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนด
3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือTOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้ผลคะแนน
จะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร ตามเกณฑ์ที่คณะรัฐศาสตร์กาหนด
4) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และ/หรือคณะรัฐศาสตร์
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก (ตามแผนการ
ศึกษาแบบ 2.2)
1) เป็นผู้ สาเร็ จการศึ กษาชั้ นปริญญาตรี สาขารั ฐศาสตร์ ทั้ง ใน หรือ ต่างประเทศ จาก สถาบั นการศึ กษาที่ สภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.25
2) กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และ
ศึ ก ษารายวิ ช าบั ง คั บ ร่ ว ม วิ ช าบั ง คั บ สาขา และวิ ช าเลื อ ก โดยมี ห น่ วยกิ ตสะส มไม่ น้ อยกว่ า 21 หน่ วยกิ ต
3) ผู้เข้าศึกษาจะต้องยื่นหนังสือแสดงความจานงในการปรับสถานภาพจากนักศึกษาในหลักสูตรรัฐ ศาสตรมหาบัณฑิต
มาสู่ ห ลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาโดยการสั ม ภาษณ์ จ ากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาหรื อ
คณะกรรมการอื่นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้ง
4) มีผลคะแนนการทดสอบ ภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
(Computer-based) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
5) เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และ/หรือคณะรัฐศาสตร์กาหนด

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
เนื่องจากหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาสามารถสมัครเข้าศึ กษาในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตภาคปกติ ดังนั้น หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานทางด้านการปกครอง การระหว่างประเทศและการทูต และ
การบริหารรัฐกิจ นักศึกษาอาจมีปัญหาในการทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาด้านวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตร
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
เพื่อแก้ไขปัญหาในข้อ 2.3 หลักสูตรจึงกาหนดให้ผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชา
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ หรือผู้ที่จบ
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แต่มีผลคะแนนวิชาดังกล่าวต่ากว่า B (บี) จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานนั้นก่อนเข้าศึกษาวิชาในระดับปริญญา
โท
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 94,367.- บาทต่อปี โดยมีการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจาก
เงินรายได้ของคณะประจาปี
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 12.15
และ ข้อ 19
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1. วิชาเสริมพื้นฐาน
6 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2. วิชาบังคับร่วม
6 หน่วยกิต
3. วิชาบังคับเลือก
6 หน่วยกิต
4. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
6 หน่วยกิต
5. วิชาเลือก
6 หน่วยกิต
6. วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
7. วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
36 หน่วยกิต

3.1.3 รหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
อักษรย่อ ร./ PO หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชารัฐศาสตร์
เลขหลักหน่วย (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ละหลักสูตร)
เลข 0-3
หมายถึง วิชาบังคับและวิชาองค์ความรู้หลักทางรัฐศาสตร์
เลข 4-9
หมายถึง วิชาเลือกและวิชาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
เลขหลักสิบ (ระบุรายละเอียดตามลักษณะของแต่ละหลักสูตร)
เลข 0
หมายถึง วิชาในหมวดวิชาสริมพื้นฐานและวิชาศึกษาวิจัยด้วยตนเอง
เลข 1-3
หมายถึง กลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาด้านการเมืองการปกครอง
เลข 4-6
หมายถึง กลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาด้านการระหว่างประเทศ
เลข 7-9
หมายถึง กลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาด้านการบริหารรัฐกิจ
เลขหลักร้อย
เลข 5
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
เลข 6
หมายถึง วิชาระดับกลางและระดับสูง
เลข 7
หมายถึง วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และวิชาสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
ระดับปริญญาเอก
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ในระดับโท และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับ
ปริญญาเอก
เลข 9
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก
3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สาหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน)
สาหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ จะต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และ
สอบให้ได้รับผ่าน (P) ก่อนเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตร จานวน 3 วิชาดังนี้
ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
2 (2-0-6)
PO 501 Introduction to Political Science
ร.504 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)
PO 504 Introduction to International Relations
ร.507 ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
2 (2-0-6)
PO 507 Introduction to Public Administration
3.1.3.2 วิชาบังคับร่วม
6 หน่วยกิต
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งศึ ก ษาวิ ช าบั ง คั บ ร่ ว ม
6 หน่วยกิต ดังนี้
ร.601 วิธีวิทยาเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 601 Qualitative Research Methodology in Social Science
ร.602 วิธีวิทยาเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 602 Quantitative research Methodology in Social Science
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกจะต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 วิชา ดังนี้
ร.700 ทฤษฎีและการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 700 Epistemology and Methodology in Social Science

3.1.3.3 วิชาบังคับเลือก
6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือก 1 วิชาตามสาขาตนเอง และอีก 1 วิชา ตามความสนใจ ดังนี้
ร.610 การเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 610 Comparative Politics
ร.651 ทฤษฎีและการปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 651 Theories and Practices in International Relations
ร.680 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-9)
PO 680 Theories and Approaches in Public Administration
3.1.3.4 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขาในสาขาที่จะเลือกเป็นสาขาหลัก จานวน 6 หน่วยกิต ดังนี้
1) สาขาการปกครอง
ร.621 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-9)
PO 621 Seminar on Government and Politics in Thailand
ร.630 สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
3 (3-0-9)
PO 630 Seminar on Political Philosophy and Political Theory
2) สาขาการระหว่างประเทศและการฑูต
ร.641 เศรษฐกิจการเมืองโลก
3 (3-0-9)
PO 641 Global Political Economy
ร.643 สัมมนานโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 643 Seminar on Comparative Foreign Policy
3) สาขาการบริหารรัฐกิจ
ร.681 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-9)
PO 681 Organization and Management
ร.690 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 690 Public Policy and Governance
3.1.3.5 วิชาเลือก
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าเลื อ กจ านวน 2 วิ ช า รวม 6 หน่ ว ยกิ ต โดยจะต้ อ งเป็ น วิ ช าเลื อ กที่ อ ยู่ ใ นสาขา
ของตนเองตามวิชาบังคับเฉพาะสาขา จานวน 1 วิชา และวิชาเลือกในหรือนอกสาขาตนเองก็ได้อีก 1 วิชา
1) สาขาการปกครอง
ก.กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ
ร.612 สัมมนาการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์
3 (3-0-9)
PO 612 Seminar on Election, Political Parties and Interest Groups
ร.613 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 613 Comparative Local Governments and Politics
ร.620 อานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-9)
PO 620 Consititutional Power and Political Institutions

ร.622 กฎหมายมหาชนในการเมืองและการบริหาร
PO 622 Public Law in Politics and Administration
ร.626 การเมืองของขบวนการสังคม
PO 626 Politics of Social Movements

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

ข.กลุม่ วิชาทฤษฎีการเมือง
ร.615 สัมมนาความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมือง
3 (3-0-9)
PO 615 Seminar on Political Violence and Conflict
ร.616 สัมมนาความคิดทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
3 (3-0-9)
PO 616 Seminar on Critical and Radical Political Thoughts
ร.634 สัมมนาทฤษฎีและปรัชญาการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย
3 (3-0-9)
PO 634 Seminar on Political Theory, Philosophy and Contemporary Issues
ค. กลุ่มวิชาสัมมนาเฉพาะประเด็น
ร.633 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 633 Seminar on Selected Topics in Politics and Government
2) สาขาการระหว่างประเทศ
ร.640 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 640 Seminar on Thailand and International Relations
ร.644 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอานาจ
3 (3-0-9)
PO 644 Seminar on International Politics among Major Powers
ร.652 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
PO 652 Seminar on International Relations in Southeast Asia
ร.654 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
PO 654 Seminar on International Relations in East Asia
ร.655 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
3 (3-0-9)
PO 655 Seminar on International Relations in the Middle East
ร.657 สัมมนาอาเซียนในประชาคมโลก
3 (3-0-9)
PO 657 Seminar on ASEAN in the Global Community
ร.658 สัมมนาประวัติศาสตร์และพัฒนาการระเบียบระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 658 Seminar on History and Development of International Order
ร.659 สัมมนาภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 659 Seminar on Comparative Regionalism
ร.662 สัมมนาสถาบันระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 662Seminar on International Institutions
ร.664 สัมมนาความมัน่ คงระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 664 Seminar on International Security
ร.665 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 665 Seminar on Select Topic in International Relations

3) สาขาการบริหารรัฐกิจ
ก. กลุ่มวิชาเชิงเทคนิคและการจัดการ
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.673 การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3 (3-0-9)
PO 673 Project Management and Evaluation
ร.677 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
PO 677 Strategic Management
ร.679 สัมมนารายรับภาครัฐ
3 (3-0-9)
PO 679 Seminar on Public Revenue
ร.684 สัมมนาเทคนิคการบริหารชั้นสูง
3 (3-0-9)
PO 684 Seminar on Advanced Management Technique
ข. กลุ่มวิชาเชิงนโยบายและการจัดการปกครอง
ร.622 กฎหมายมหาชนในการเมืองและการบริหาร
3 (3-0-9)
PO 622 Public Law in Politics and Administration
ร.674 สัมมนาการจัดการเมืองและท้องถิ่น
3 (3-0-9)
PO 674 Seminar on Urban and Local Management
ร.686 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
3 (3-0-9)
PO 686 Seminar on Environmental and Disaster Management
ร.692 สัมมนาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 692 Seminar on Comparative Public Administration
ร.694 การจัดการปกครองเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่าง
3 (3-0-9)
หน่วยงานของรัฐ
PO 694 Governance, Networks and Intergovernmental Relations
3.1.3.6 วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาที่ต้องการสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลังจากนักศึกษาผ่านการศึกษาครบถ้วนตาม
โครงสร้างของหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ากว่า 24 หน่วยกิต ต้องศึกษาวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องตามสาขาของตนเองอีก
1 วิชา (โดยไม่นับหน่วยกิต) และวัดผลเป็น P (ผ่าน) N (ไม่ผ่าน) ก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ร.710 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 710 Independent Study in Government and Politics
ร.740 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการระหว่างประเทศและการทูต
3 (3-0-9)
PO 740 Independent Study in International Relations
ร.770 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-9)
PO 770 Independent Study in Public Administration
3.1.3.7 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
ร. 800 วิทยานิพนธ์
12
PO 800 Thesis

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) นักศึกษาที่ไม่มีพื้นความรู้ทางรัฐศาสตร์ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน
ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ก่อนเปิดภาคแรกในปีการศึกษาที่ 1 จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
2 หน่วยกิต
ร.504 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 หน่วยกิต
ร.507 ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
2 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
1) แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (36 หน่วยกิต)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ร.601 วิธีวิทยาเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
ร.602 วิธีวิทยาเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับทางรัฐศาสตร์ 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขา 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับทางรัฐศาสตร์ 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขา 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือกในสาขา 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือกในหรือนอกสาขา 2
(3 หน่วยกิต)
รวม
12 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
วิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
(3 หน่วยกิต)
ร.800 วิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์
รวม
3 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
2) แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่ต้องการเลื่อนระดับไปสู่การศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ขอให้ดู
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตประกอบ)
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ร.601 วิธีวิทยาเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต)
ร.602 วิธีวิทยาเชิงปริมาณทางสัมศาสตร์
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับทางรัฐศาสตร์ 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขาที่ 1 ตัวที่ 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับทางรัฐศาสตร์ 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขาที่ 2 ตัวที่ 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 1
(3 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 2
(3 หน่วยกิต)
รวม
12 หน่วยกิต
รวม
12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ร.700 ทฤษฎีและการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
สอบวัดคุณสมบัติ
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขาที่ 1 ตัวที่ 2
(3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับสาขาที่ 2 ตัวที่ 2
(3 หน่วยกิต)
รวม
9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง ตามสาขาความเชี่ยวชาญที่ตนเองเลือก สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
(ร.801, ร.804 และ ร.807)
รวม
ร.900 วิทยานิพนธ์

รวม

ภาคเรียนที่ 2
(3 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4
(24 หน่วยกิต)
ร.900 วิทยานิพนธ์
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
รวม

(24 หน่วยกิต)

24 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
ร.501 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
2 (2-0-6)
PO 501 Introduction to Political Science
ธรรมชาติแ ละวิธี การของรัฐ ศาสตร์ ความสัม พัน ธ์ข องรั ฐศาสตร์ กับ ศาสตร์ท างสัง คมอื่น ๆ ขอบเขตการศึก ษาจะ
ครอบคลุมถึงทฤษฎีต่าง ๆ ทางรัฐศาสตร์ และหลักการเกี่ยวกับอานาจ การใช้อานาจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลและ
ระหว่างอานาจกับกฎหมาย รวมตลอดทั้งสถาบันการเมือง การปกครอง พลังกระบวนการเมืองและประชาคมนานาชาติ
Nature and methods of political science, the relationship between political science and other
social sciences. The course will cover various political theories, principles of power and its application,
the relationship between the state and private individuals, political institutions, government, political
power, political movements and international bodies.
ร.504 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2 (2-0-6)
PO 504 Introduction to International Relations
พื้นฐานของการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างของระบบระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านการเมือง
การทหาร การเศรษฐกิ จ สั งคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุ ดมการณ์ ที่ มี ผลต่ อแนวพฤติ ก รรมของรั ฐ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการดาเนิ น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและ
สถาบันระหว่างประเทศ อันเป็นผลจากและต่อปัจจัยดังกล่าว
Provide a broad exploration of the field of international relations. Introduce a structure of
international politics by focusing on the roles of states, international organizations and international nongovernmental organizations and their influences in international affairs. Cover key concepts and theories
in order to understand contemporary phenomena and issues in international affairs. Address minor fields
in IR such as international law, international political economy, and foreign policy analysis. Give overviews
to specific IR topics such as human rights, human security and environment that have preoccupied today
international cooperation and conflict.

ร.507 ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
2 (2-0-6)
PO 507 Introduction to Public Administration
ความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของการบริหารรั ฐกิจ รวมถึงนโยบายของรัฐเกี่ยวกั บการบริหาร
วิวัฒนาการของการบริหาร การบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ การบริหารกับปัจจัยแวดล้อม การบริหารกับการพัฒนา การ
จัดและปรับปรุงองค์การของรัฐ การวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน ภาวะผู้นาและ
การบริหารราชการของประเทศไทย
Meaning, theory, concepts and scope of public administration; state policies on administration;
development of public and business administration, management and environmental conditions;
administration and development; setup and improvement of state organisations; planning; decision
making; work coordination and performance evaluation; leadership and civil administration in Thailand.
กลุ่มวิชาบังคับร่วม
1) กลุ่มวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ร.601 วิธีวิทยาเชิงคุณภาพในทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 601 Qualitative Research Methodology in Social Science
เทคนิค รูปแบบ และเครื่องมือในการทาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการออกแบบการวิจัย การใช้กระบวนการและเครื่องมือ
ทางคุณภาพ การเขียนกรณีศึกษา การเขียนงานวิจัยจากผลการศึกษา การวิเคราะห์แบบอุกนัยและสังเคราะห์รวมทั้งการถอด
บทเรียน ด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการค้นพบจากการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งการพัฒนาข้อเสนอแนะในรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งการนาเสนอในรูปแบบขององค์ความรู้ใหม่ ข้อโต้แย้งทางเลือก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ทั้งนี้นักศึ กษาจะต้องฝึก
ปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการทางการวิจัย และในการศึกษาจะมีการใช้กรณีศึกษาจากงานวิจัย และงานวิจัยเชิงคุณภาพรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Techniques, designs, and tools in Qualitative Research Methodology in Social Sciences. This course
focuses on developing qualitative research design, deploying methods, collecting data, writing up and
arguing findings, inductively analyzing and synthesizing findings, and proposing new body of knowledge as
well as policy recommendations. Students are mandated to conceptualize and operationalize several
qualitative research techniques into practices. Various researches and case studies from research, within
and outside Thailand, are used for argument and discussion.
ร.602 วิธีวิทยาเชิงปริมาณในทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 602 Quantitative research Methodology in Social Science
เทคนิค รูปแบบ และเครื่องมือในการทาวิจัยเชิงปริมาณ โดยเน้นการออกแบบการวิจัย การใช้กระบวนการและเครื่องมือ
ทางปริมาณ การออกแบบการศึกษาด้วยคาถามและสมมติฐาน การพัฒนาแบบสอบถาม การเขียนงานวิจัยจากผลการศึกษา การ
ประมวลผล การวิเคราะห์แบบนิรนัยและสังเคราะห์ด้วยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และการใช้โปรแกรมทางสถิติวิจัย พร้อมทั้งการ
พัฒนาข้อเสนอแนะในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการนาเสนอในรูปแบบขององค์ความรู้ใหม่ ข้อโต้แย้งทางเลือก และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องฝึกปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการทางการวิจัย การเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้สถิติวิจัย และใน
การศึกษาจะมีการใช้งานวิจัยต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Techniques, designs, and tools in Quantitative Research Methodology in Social Sciences. This
course focuses on developing quantitative research questions and hypotheses, designing questionnaires,
coding and processing data, deductively analyzing and synthesizing findings, and proposing new body of
knowledge as well as policy recommendations. Students are mandated to conceptualize and

operationalize several quantitative research techniques into practices using statistical computer program.
Various researches and case studies from research, within and outside Thailand, are used for argument
and discussion.
ร.700 ทฤษฎีและการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-9)
PO 700 Epistemology and Methodology in Social Science
วิธีการหาความรู้แบบต่างๆที่นิยมใช้ในแวดวงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึ กษาวิเคราะห์
และการออกแบบการศึกษาวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์การเรียนการสอนจะรวมถึงวิธีการแสวงหาความรู้ของสานักประจักษ์นิยม, แนว
วิเคราะห์ภาษา, สานักปรากฏการณ์วิทยา, ศาสตร์แห่งการตีความ, ทฤษฎีมาร์กซิสต์และทฤษฎีวิพากษ์สังคม, สานักโครงสร้าง
นิยม, สัญวิทยา และสานักหลังโครงสร้างนิยม
This course will explores various methods of searching for knowledge popular in social sciences
and humanities that are beneficial to study and analysis from a political science perspective. The
seminar will look at empirical methods, language analysis, phenomenology, methods of interpretation,
Marxist theory and dialectics, critical theory of society, structuralism, semiology and post-structuralism.
2) กลุ่มวิชาบังคับเลือก
ร.610 การเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 610 Comparative Politics
แนวพินิจต่าง ๆ ในการวิเคราะห์และทาความเข้าใจสังคมการเมืองและปรากฏการณ์ทางการเมือง การอธิบายความ
เหมือนและความต่างระหว่างระบบการเมือง ข้อโต้เถียงหลักระหว่างแนวพินิจ และประเด็นสาคัญร่วมสมัยที่ถูกจัดว่าเป็นเรื่อง
สาคัญ
Various viewpoints in analyzing and understanding political society and phenomena; similarities
and differences between political systems; main points of disagreement between viewpoints and other
selected important contemporary issues.
ร.651 ทฤษฎีและการปฏิบัติในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 651 Theories and Practices in International Relations
เปรียบเทียบกรอบแนวความคิด และทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ สภาพจริงนิยม (Realism) เสรีนิยม
(Liberalism) สภาพจริงนิยมใหม่ (Neorealism) เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) สานักอังกฤษ (English School) สรรสร้าง
นิยม (Constructivism) มาร์กซิสต์ (Marxism) ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) หลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralism)
สตรีนิยม (Feminism) และหลังอาณานิคมนิยม (Postcolonialism) เป็นต้น โดยประยุกต์ทฤษฎีและแนวความคิดกับการปฏิบัติ
และประเด็นร่วมสมัยในการเมืองโลก
Study and compare theories and approaches in International Relations such as Realism,
Liberalism, Neorealism, Neoliberalism, English School, Constructivism, Marxism, Critical Theory,
Poststructuralism, Feminism, and Postcolonialism and their application to practices and contemporary
issues in global politics.

ร.680 ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาด้านการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-9)
PO 680 Theories and Approaches in Public Administration
ความหมาย วิวัฒนาการ สถานภาพ ขอบข่าย และแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารงานในภาคสาธารณะใน
ฐานะที่เป็นสาขาวิชาศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจหรือการบริหารงานในภาคสาธารณะในฐานะที่เป็น
กิจกรรมหนึ่ง ในทางสัง คมการเมือ ง รวมถึง การศึ กษาถึง พัฒนาการ สถานภาพ และแนวโน้ มของการบริหารรั ฐกิ จหรือ การ
บริหารงานในภาคสาธารณะในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย
Meaning, importance, scope of public administration; surrounding social change and new contexts
of public administration; relationship between the state, the business and private sector and civic society;
importance of social movements to the public policymaking process; the administrative system and
organisation of the modern state, as well as case studies of public interest issues.
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา
1) สาขาการปกครอง
ร.621 สัมมนาการเมืองการปกครองไทย
3 (3-0-9)
PO 621 Seminar on Government and Politics in Thailand
สัมมนาประเด็นและข้อถกเถียงที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทย ทั้งที่เป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากอดีตและประเด็นร่วม
สมัย โดยจะสารวจสภาพปัญหาและลักษณะสาคัญของการเมืองไทย พลวัตรและความเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย และองค์
ความรู้ ท างวิช าการที่ นั ก วิช าการทั้ ง ไทยและต่ า งประเทศผลิ ตขึ้ น มาเพื่ อ อธิ บ ายสภาพปั ญ หาการเมื อ งไทย เพื่ อ สั ง เคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ และผลิตองค์ความรู้ใหม่ที่จะทาให้เข้าใจการเมืองไทยอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน และเป็นระบบ โดยจะสารวจอย่าง
ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาระดับโครงสร้าง อุดมการณ์ วัฒนธรรม สถาบันและองค์กร ตัวละครทางการเมือง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจัยกาหนดสภาพการเมือง
This seminar analyses the human, ideological and value components and economic, social and
political conditions affecting Thai government and politics. It looks at the problems of political change in
Thailand as well as examines how various political institutions such as the administration, legislature,
political parties and interest groups react to political change, as well as protest and pressure from both
within and outside the political system.
ร.630 สัมมนาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง
3 (3-0-9)
PO 630 Seminar on Political Philosophy and Political Theory
สัมมนาประเด็นและข้อถกเถียงทางปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง โดยศึกษาผ่านการสารวจความคิดทางการเมือง
ในสานักต่าง ๆ เช่น เสรีนิยม สตรีนิยม มาร์กซิสต์ สมัยใหม่นิยมและหลังสมัยใหม่นิยม โครงสร้างนิยมและหลังโครงสร้างนิยม
ฯลฯ หรือศึกษาแนวความคิดบางประการที่เป็นแนวความคิดสาคัญทางรัฐศาสตร์และมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางการ
เมืองร่วมสมัย ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องรัฐ ชาติ ความเป็นพลเมือง อานาจ อานาจอธิปไตย ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ ความ
เป็นตัวแทน ความเสมอภาค การปฏิวัติ ความยุติธรรม เป็นต้น
This seminar deals with different sorts of modern and postmodern political thought either via
synopsis or selection of particular concepts for study, especially the relationship with contemporary
political phenomena; for example, the concept of state, nation, citizenship, sovereignty, democracy,
human rights and revolutionary concepts.

2) สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
ร.641 เศรษฐกิจการเมืองโลก
3 (3-0-9)
PO 641 Global Political Economy
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ผ่านการศึกษาทฤษฎี
ประวัติการพัฒนาและข้อถกเถียงต่างๆที่อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงปัญหาและโอกาสของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลกในยุค
ปัจจุบัน ศึกษาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การค้าระหว่างประเทศ การผลิตข้าม
ชาติ ระบบการเงินโลก การพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ศึกษาบทบาทของรัฐและแนวนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง
จากหลากหลายตัวอย่างจากทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและทางออกและอนาคต
ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
This course would start by identifying both qualitative and qualitative shifts in the context of
global political economic system through the studies of theories, history of development and
contemporary arguments that explores the problems and opportunities in the changing modern world.
The course would then examine important issues related to global political economy, whether it is
international trade, transnational production, global financial system, economic development etc. In
addition, varieties of state strategies and development policies from both developed and developing
countries would be critically examined in order to identify challenges and solutions to the problems of
Thailand’s development under globalization.
ร.643 สัมมนานโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ
(3-0-9)
PO 643 Seminar on Comparative Foreign Policy
แนะนาแนวคิดและทฤษฎีในกระบวนการกาหนดนโยบายต่างประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ใ น 3 ระดับ
คือ ศึกษาและอธิบายการกาหนดนโยบายต่างประเทศในมุมมองของปัจจัยภายนอกและระบบระหว่างประเทศ ในมุมโครงสร้าง
และกระบวนการทางนโยบาย และการเมืองภายในของรัฐ รวมถึงในมุมของสภาพทางจิตวิทยาและความเชื่อมโยงของตัวผู้
กาหนดนโยบายกับสภาพแวดล้อม ศึกษาและเปรียบเทียบรู ปแบบและโครงสร้างการกาหนดนโยบายของประเทศต่าง ๆ ได้แก่
มหาอานาจระดับโลก มหาอานาจระดับภูมิภาค และประเทศกาลังพัฒนา เป็นต้น
Introduce to the variety of ways in which the foreign policies of states can be explained. Give
emphasis to three levels of analysis: (a) external factors and international system; (b) internal factors
including domestic structures and processes of foreign policy making as well as domestic politics; and (c)
the psychology and psycho-milieu of individual policy makers. Study and compare patterns and
structures of foreign policy making of global super powers, regional great powers and developing
countries.
3) สาขาการบริหารัฐกิจ
ร.681 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-9)
PO 681 Organization and Management
แนวคิด ทฤษฎีองค์การและการจัดการ รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การในภาคสาธารณะ การจัดรูปแบบความสัมพันธ์
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบการบริการในภาครัฐ เช่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ หน่วยงานในรูปแบบพิเศษ
อื่น ๆ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงประสบการณ์การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายความร่วมมือข้ามภาคส่วนระหว่างภาครัฐ เอกชน
องค์การไม่หวังผลกาไรและองค์การในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Concepts and theories of organisations and management; forms of structure setup of public
sector organizations; setup of the relationship of different units linked to delivery of state services e.g.
public organisations, independent bodies and other forms of units. Apart from this, the seminar will look
at instances of cooperation and cooperative networks, cooperation across the state and private sectors,
nonprofit organisations and other forms of organisations both nationally and internationally.
ร.690 นโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 690 Public Policy and Governance
กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะในยุคสมัยต่าง ๆ โดยเริ่มจากแนวการศึกษาสานักกระบวนนโยบาย (Policy
process approach) ที่มีรัฐเป็นตัวแสดงนโยบายที่สาคัญ จนถึงยุคของโลกาภิวั ตน์และการจัดการปกครองซึ่งพลเมืองและกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการนิยามปัญหาและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในวิชานี้จะมีการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
ประกอบการศึกษา
This course looks at the process of public policymaking in different eras, from the policy process
approach, in which the state functions as an important actor, to the globalization era and government
administration in which citizens and different interest groups came to influence the definition of
problems and policy decision making. Real life case studies will be examined.
กลุ่มวิชาเลือก
1) สาขาการปกครอง
ก. กลุ่มวิชาด้านการเมืองเปรียบเทียบ
ร.612 สัมมนาการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์
3 (3-0-9)
PO 612 Seminar on Election, Political Parties and Interest Groups
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เรื่องพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง ในฐานะ “สถาบันทางการเมือง”
รวมทั้งวิพากษ์เหตุผลในการการดารงอยู่และความจาเป็นในการมีสถาบันทางการเมืองเหล่านี้ สามารถระบุข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือกในแบบต่าง ๆ ของรูปแบบของพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง เพื่อสามารถที่จะ “ออกแบบ” ให้เกิด
ความเหมาะสมกับบริบทของประเทศได้
This course analyses the different forms of electoral system as well as of structure, organisation,
pattern and behaviour of political parties, interest groups and political institutions, the differences and
relationships between political parties and interest groups, various means by which political parties and
political pressure groups achieve their political goals and government policy towards political parties and
interest groups.
ร.613 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 613 Comparative Local Governments and Politics
ความสัมพันธ์ทางอานาจและองค์กรการปกครองในระดับท้องถิ่น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจน
การปกครองตนเองของประชาชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับรากฐานการกระจายอานาจไปสู่องค์กร
การปกครองท้องถิ่นที่จะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง และช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น ทั้งนี้จะเน้นการ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศบางประเทศด้วย

Power relationships and local government bodies, both official and unofficial; self-governance by
the people which helps to support democracy at the basic level; distribution of power to local
government bodies which helps to ease the burden on central government and resolve local conflicts.
The course will also focus on comparison with some other countries.
ร.620 อานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3 (3-0-9)
PO 620 Consititutional Power and Political Institutions
อานาจของรัฐธรรมนูญ อานาจอธิปไตย อานาจประชาชน และอานาจในการสร้างรัฐธรรมนูญจากประชาชน สิทธิ
เสรีภาพ ที่ผ่านสถาบันการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางปรัชญา ความคิด
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ กฎหมาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอานาจของสถาบันการเมือง ระบบการเมืองชนิด
ต่าง ๆ และประชาชน
Constitutional power, sovereignty, the people’s power and the power to draft a constitution from
the people; rights and freedoms via various forms of political institutions; various forms of analysis such
as philosophical and thought analysis; culture, historical development and law; analysis of the power
relationship between political institutions; different kinds of political systems and the people.
ร.622 กฎหมายมหาชนในการเมืองและการบริหาร
3 (3-0-9)
PO 622 Public Law in Politics and Administration
ลั ก ษณะหลั ก ปรั ช ญา แนวคิ ด ด้ า นกฎหมายมหาชน ตลอดจนการก่ อ ก าเนิ ด กฎหมายมหาชนประเภทต่ า ง ๆ
ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ซึ่งระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการเมือง การบริหารราชการของ
ไทยโดยภาพรวม และศึกษาถึงการดาเนินงานทางการปกครอง การดาเนินงานของภาครัฐ องค์กรสาธารณะ และองค์กรอิสระต่าง
ๆ รวมทั้งศึกษาถึงขอบข่าย เทคนิค กระบวนการ กลไก ของกฎหมายมหาชนในการเข้าไปจัดการปัญหาทางการเมืองและการ
ปกครอง ตลอดจนศึกษาถึงทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนนั้น ไปในทางที่จะสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่สาธารณะและมหาชน
Philosopical principles, importance and effects of public law on the political system and changes
in politics and government. The focus is on studying general change and change in public administration,
local government and administration of various independent bodies, as well as political and government
problems that arise.
ร.626 การเมืองของขบวนการสังคม
3 (3-0-9)
PO 626 Politics of Social Movements
วิเคราะห์การก่อตัวและพัฒนาการของขบวนการทางสังคมประเภทต่าง ๆ ทั้งขบวนการทางสังคมรูปแบบดั้งเดิมและ
ขบวนการทางสั ง คมใหม่ โดยศึ ก ษาครอบคลุ ม ทั้ ง ในกรณี ข องไทยและต่ า งประเทศ อดี ตและปั จ จุ บั น เช่ น ขบวนการสตรี
ขบวนการคนยากจน ขบวนการสิทธิมนุษยชน ขบวนการนักศึกษา ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการสิทธิพลเมือง ขบวนการคน
พื้น เมือ ง ขบวนการนี โอฟาสซิส ต์ ขบวนการชาตินิ ย ม ขบวนการชาติพัน ธ์แ ละศาสนา เป็ น ต้น โดย วิเคราะห์ ถึง ปั จจั ย อั น
หลากหลายที่ก่อให้เกิดขบวนการทางสังคม การขยายตัว การเคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธ์กับรัฐและผู้กระทาการอื่น ๆ ในสังคม
การเมื อ ง ความส าเร็ จ และความล้ ม เหลว และผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น จากการเคลื่ อนไหวของขบวนการสั ง คมประเภทต่ า ง ๆ
น อ ก จ า ก นั้ น จ ะ ศึ ก ษ าแ ล ะ อ ภิ ป รา ยถึ งแ น ว ทา งก าร ศึ ก ษ าข บ ว น ก าร เค ลื่ อ น ไ หวท าง สั ง คม แน วท าง ต่ า ง ๆ

เพื่อชี้ให้เห็นถึงพลังและข้อจากัดในการอธิบายของแต่ละแนวทาง เช่น แนวการวิเคราะห์แบบระดมทรัพยากร แนวการวิเคราะห์
แบบโครงสร้างโอกาสทางการเมือง เป็นต้น
Formation and development of different types of social movements such as women’s
movements, movements of the poor, human rights movements and environmental movements, focusing
on problems leading to formation of social movements, movement expansion, political struggle and
political effects that arise from activity from different types of social movements.
ข. กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีการเมือง
ร.615 สัมมนาความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมือง
3 (3-0-9)
PO 615 Seminar on Political Violence and Conflict
สัมมนาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องปรากฏการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง โดยประเด็นสัมมนาจะ
ครอบคลุมหลายระดับ ตั้งแต่การอภิปรายถึงแนวความคิดหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความขัดแย้ง ความรุนแรง การไม่ใช้ความรุนแรง
สันติภ าพ ฯลฯ และสารวจพร้อมกั บวิพากษ์วิจ ารณ์แ นวทางในการศึก ษาความขัดแย้งและความรุน แรงต่ างสานักและสกุ ล
ความคิด เช่น แนวโครงสร้างและสถาบันแนววิเคราะห์วัฒนธรรม แนวจิตวิเคราะห์ ฯลฯ เพื่อชี้ให้เห็นจุดเด่นและจุดอ่อนของแนว
การศึกษาสานักต่าง ๆ นอกจากนั้นวิชานี้จะครอบคลุมถึงประเด็นที่สาคัญในการศึกษาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง
อาทิเช่น ความรุนแรงทางชาติพันธุ์และศาสนา สงครามกลางเมือง สงครามแบ่งแยกดินแดน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การก่อการร้าย
สื่อกับความรุนแรง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม สันติวิธี การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง กระบวนการสันติภาพ ฯลฯ
Political and social processes of public conflict; emergence of political violence and conflict;
political, economic and cultural context impacting on political violence and conflict, public bargaining
and concepts on conflict management.
ร.616 สัมมนาความคิดทางการเมืองแนววิพากษ์และทวนกระแส
3 (3-0-9)
PO 616 Seminar on Critical and Radical Political Thoughts
วิ เ คราะห์ แ นวความคิ ด ทางการเมื อ งของนั ก คิ ด ในกลุ่ ม วิ พ ากษ์ แ ละทวนกระแส เช่ น มาร์ ก ซ์ ส านั ก แฟรงเฟริ ต
แกรมชี่ ฯลฯ ทั้งแนวคิดดั้งเดิม และแนวคิดที่ได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน และอิทธิพลของแนวความคิดดังกล่าวที่มีต่อแนว
การศึกษาวิเคราะห์การเมืองและสังคมในปัจจุบัน
This seminar analyses the political thought of critical and radical philosophers such as Marx, the
Frankfurt School, Gramsci etc., both traditional concepts and concepts that have developed into present
day theories. The seminar also looks at the influence of the above concepts on present day political and
social analysis.
ร.634 สัมมนาทฤษฎีและปรัชญาการเมืองกับปัญหาร่วมสมัย
3 (3-0-9)
PO 634 Seminar on Political Theory, Philosophy and Contemporary Issues
สัมมนาความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและทฤษฎีการเมือง และความเหลื่อมซ้อนกันระหว่างความ
เป็นปรัชญากับความเป็นทฤษฎีของปรัชญาการเมือง กับวิธีวิทยาอย่างประวัติความคิดทางการเมืองในการศึกษาปรัชญาการเมือง
ตลอดจนศึกษาถึงความจาเป็นและการดารงอยู่ของปรัชญาการเมืองในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับคาถามแห่งยุคสมัย เช่น
ปัญหาความอยู่รอดของมนุษย์ มนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม “คุณธรรม” ทางการเมืองสาหรับอนาคต ความเป็น
“พลเมือง” แบบใหม่ ฯลฯ

This seminar studies overlapping changes in political philosophy between the philosophical and
theoretical nature of political theory and methodology, such as the history of political thought in the
study of political philosophy. The seminar also examines the necessity and existence of political
philosophy in the 21st century, which links to current questions such as human survival, genetic
engineering policy and patenting of living things etc., as well as “political ethics” in the future.
ค. กลุ่มวิชาสัมมนาเฉพาะประเด็น
ร.633 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางการเมืองการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 633 Seminar on Selected Topics in Politics and Government
ประเด็นปัญหาเฉพาะทางการเมืองทางปกครองที่ได้รับการคัดสรรจากอาจารย์ผู้สอน หรือเสนอโดยนักศึกษา หรือเป็น
ประเด็น ปัญหาร่ วมสมัย เช่น การเมืองเรื่องการกระจายอานาจการปฏิรูปการเมือง สิทธิม นุษยช น การเมืองของพลเมือ ง
การเมืองกับพัฒนาการเมืองของลัทธิชาตินิยมการเมืองของจักรวรรดินิยม เป็นต้น
Topics in politics and government selected by the instructor or suggested by students, or current
issues such as the politics of power distribution, political reform, human rights, citizen politics and politics
and the political development of the imperialist notion of the nation state.
2) สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
ร.640 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 640 Seminar on Thailand and International Relations
วิเคราะห์เหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับนานาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดย
พิจารณาในแง่สาเหตุ ของการติดต่อและความขัดแย้ง วิเคราะห์บุคคล กลไก ปัญหา กระบวนการทางเลือกและองค์ประกอบ ใน
การกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทย รวมทั้งวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อม เช่น ระบบระหว่างประเทศ ความกดดันจาก
ภายนอกและภายใน ซึ่งมีผลในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
This seminar analyses important events in the history of Thailand’s relationships with other
countries from the Sukhothai era to the present day, by considering the reasons for contact and conflict,
as well as analyzing people, mechanisms, problems, alternatives and elements of determining Thai
foreign policy. The seminar also looks at the influence of surrounding conditions such as international
systems and external and internal pressures, which affect relations between Thailand and other countries.
ร.644 สัมมนาการเมืองระหว่างประเทศของชาติมหาอานาจ
3 (3-0-9)
PO 644 Seminar on International Politics among Major Powers
วิเคราะห์พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศมหาอานาจ โดยพิจารณา
การดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังกล่าวด้วยกันเองและความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ภายนอก เน้นศึกษาปัจจัยต่าง ๆ
เช่น สภาพแวดล้อมทางภู มิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ระบบดุลแห่งอานาจ การแข่งขัน
ทางด้านอาวุธและอื่น ๆ และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวที่มีต่อนโยบาย และการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ
ประเทศมหาอานาจ
This seminar analyses the development of international relations and foreign policy of major
powers, considering international relations between the major powers themselves and also with other
countries. The focus will be on various factors i.e. geography, economics, politics, international relations

ideology, balance of power, the arms race and other factors, as well as analysis of the influence of these
factors on foreign policy and international relations of major powers.
ร.652 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-9)
PO 652 Seminar on International Relations in Southeast Asia
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสต ร์ เศรษฐกิจ
การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ผู้นาของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้
This seminar analyses foreign policy and development of international relations in southeast Asia,
as well as the relationship between the region and major world powers. Various factors will be studied,
such as geography, economy, politics, ideology, international systems, national leaders, interest groups
etc. that affect foreign policy and international relations in the region.
ร.654 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3 (3-0-9)
PO 654 Seminar on International Relations in East Asia
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวั นออก ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆเช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศ ผู้นาของประเทศกลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้
This seminar analyses foreign policy and development of international relations in east Asia, as
well as the relationship between the region and major world powers. Various factors will be studied, such
as geography, economy, politics, ideology, international systems, national leaders, interest groups etc.
that affect foreign policy and international relations in the region.
ร.655 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง
3(3-0-9)
PO 655 Seminar on International Relations in the Middle East
วิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ และพัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับมหาอานาจภายนอก โดยศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
การเมือง อุดมการณ์ระบบระหว่างประเทศผู้นาของประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศ และการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้
This seminar analyses foreign policy and development of international relations in the Middle
East, as well as the relationship between the region and major world powers. Various factors will be
studied, such as geography, economy, politics, ideology, international systems, national leaders, interest
groups etc. that affect foreign policy and international relations in the region.

ร.657 สัมมนาอาเซียนในประชาคมโลก
3 (3-0-9)
PO 657 Seminar on ASEAN in the Global Community
พัฒนาการและอนาคตของอาเซียน ทั้งในส่วนของกระบวนการและผลลัพธ์ ปทัสถาน ความเป็นสถาบัน และนโยบาย
โดยมุ่งวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิก และปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ ในบริบทและสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป จากมุมมองทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
This seminar studies the development and future of ASEAN as a movement, its output and
norms, its nature as an institution and its policies, focusing on analysis of the interaction between
member states and with major powers within a changing international context from a political, economic
and sociocultural perspective
ร.658 สัมมนาประวัติศาสตร์และพัฒนาการระเบียบระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 658 Seminar on History and Development of International Order
ข้อถกเถียงเชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์และกรอบการวิเคราะห์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย
พิจ ารณาสาเหตุ ของสงคราม สัน ติภ าพและการจัดระเบี ย บระหว่า งประเทศ รวมทั้ ง ความต่อ เนื่อ งและการเปลี่ย นแปลงใ น
พัฒนาการระบบระหว่างประเทศตั้งแต่การประชุมระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนาในปี ค.ศ. 1815 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
Study historiographical debates and analytical frameworks in history of international relations by
considering causes of war, peace settlements, and international order as well as continuity and change in
the development of the international system from the Vienna International Order in 1815 to the present
ร.659 สัมมนาภูมภิ าคนิยมเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 659 Seminar on Comparative Regionalism
เปรียบเทียบการบูรณาการและการรวมกลุ่มทางการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ สหภาพ
ยุโรป อาเซียน สหภาพยูเรเชียองค์การรัฐอเมริกัน องค์การความร่วมมืออิสลาม เป็นต้น และนัยยะและผลกระทบที่มีต่อการเมือง
โลก
Study and compare the history and development of integration and cooperation in various
regions such as European Union, ASEAN and others as well as their importances and impacts on global
politics.
ร.662 สัมมนาสถาบันระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 662 Seminar on International Institutions
แนวทางการดาเนินการทูตพหุภาคีในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น สมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asian) และสหประชาชาติ (UN) และอื่น ๆ รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุข้อตกลงพหุภาคี
ตลอดจนลักษณะของความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศ
This seminar examines the approaches to multilateral diplomacy in the international arena, such
as ASEAN, the UN and other bodies, as well as multilateral negotiation and the different characteristics of
cooperation between international bodies.

ร.664 สัมมนาความมั่นคงระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 664 Seminar on International Security
วิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบในเรื่องพลังอานาจกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์รวมถึงทฤษฎียุทธศาสตร์และการวัดความมั่นคงระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคต่าง ๆ
This seminar analyses various international security issues, focusing on the analysis and
comparison of power and international relations, policymaking, strategy, strategic theory and assessment
of international security in various regions.
ร.665 สัมมนาประเด็นเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3 (3-0-9)
PO 665 Seminar on Select Topic in International Relations
วิเคราะห์หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศ โดยอาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับภูมิภาค ประเด็นข้ามชาติ หรือประเด็นทางทฤษฎี
This seminar analyses a particular topic relating to international relations, which could be in
relation to a specific country or region or an international or theoretical issue.
1) สาขาการบริหารรัฐกิจ
ก. กลุ่มวิชาเชิงเทคนิคและการจัดการ
ร.670 สัมมนาการคลังสาธารณะและงบประมาณ
3 (3-0-9)
PO 670 Seminar on Public Finance and Budgeting
แนวคิดทางการคลัง ระบบการคลัง เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจกับการคลัง การจัดหารายรับของรัฐ ทั้งนี้
เน้นภาษีอากร หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง งบประมาณรายจ่าย ระบบงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ ปัจจัยทางการเมือง
ที่มีผลต่องบประมาณ และพิจารณาการคลังขององค์การสาธารณะทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการ
คลังภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์
This seminar studies financial concepts; financial systems; economic goals; the economic and
financial systems; state income supply. The focus will be on taxation, public debt and treasury reserves,
expenditure budget, budget systems, budgeting processes and political factors affecting budgets. The
seminar also considers the finances of public organisations at a national, regional and local level, as well
as financial policy in the age of globalization.
ร.671 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
PO 671 Seminar on Human Resource Management
ปรัชญา แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์ กระบวนการ เทคนิค และวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในเชิงมหภาคและ
จุลภาค เนื้อหาวิชาประกอบด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล การปรับปรุงการปฏิ บัติงาน และตัวแบบใหม่ ๆ ของ
การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
Important concepts, strategies, processes and methods in management and development of
human resources used by state and private organisations nationally and internationally. The seminar
adopts an integrated knowledge study approach and places importance on content topicality and
progression.

ร.673 การบริหารและการประเมินผลโครงการ
3 (3-0-9)
PO 673 Project Management and Evaluation
แนวความคิด หลักการ กลยุทธ์การบริหาร และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและประเมินผลโครงการ รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบโดยรวมของโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ การศึกษาจะเน้นความแตกต่างในการใช้เครื่องมือเพื่อ
บรรลุเป้าหมายของนโยบายทางสังคมและทางธุรกิจของภาคเอกชน ตลอดจนยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ต้องนามาใช้ในการประเมินและ
คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดจากการเลือกนโยบายและโครงการต่าง ๆ
Tools used in evaluating impact of state policies; differences in use of these tools for social and
business policies in the private sector; strategies and methods needed for evaluation and forecast of the
effects of selecting various policies / projects.
ร.677 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-9)
PO 677 Strategic Management
แนวคิดและเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อนามาปรับใช้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ
และองค์การสาธารณะต่าง ๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ โดยมุ่งศึกษา
เปรียบเทียบจากองค์การที่เป็นเลิศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
In this course, students will learn strategic management concepts for application to government
bodies, state enterprises, independent bodies and various public bodies. Content includes establishing a
vision, organizational functions, analysis of strengths, weakness, opportunities and threats, determination
of suitable strategies and strategy application and evaluation. The focus will be on comparison between
the most successful public and private sector organisations both within Thailand and internationally, as
examples of suitable strategy application.
ร.679 สัมมนารายรับภาครัฐ
3 (3-0-9)
PO 679 Seminar on Public Revenue
แนวความคิด หลักการ และวัตถุประสงค์พื้นฐานของการจัดเก็บและบริหารจัดการรายรับภาครัฐทั้งในมิติทางการเมือง
และเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย/กฎหมายเกี่ยวกับรายรับ ระบบการจัดเก็บรายรับ และการ
บริหารจัดการรายรับ ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากนโยบาย/กฎหมายดังกล่าว
This seminar is designed to review the basic concepts and objectives of public revenue
administration, both in political and economic aspects. The course will focus on the interrelationships of
tax (and other revenue) policies, tax laws, and tax administration. In addition, it examines economic and
social impacts of those tax policies and laws.
ร.684 สัมมนาเทคนิคการบริหารชั้นสูง
3 (3-0-9)
PO 684 Seminar on Advanced Management Technique
แนวความคิด หลักการและวิธีการ/เทคนิคการบริหารจัดการที่ทันสมัย อันนาไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการ การพัฒนา
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจแก้ปัญหาขององค์การอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งศึกษา
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือทางการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การ

This seminar looks at the concepts, principles and techniques of modern management leading to
greater productivity and quality of work and management, as well as studying and analyzing various
systems of quality improvement standards of current interest to the state and private sectors. Study will
consist mainly of seminars and practice meetings.
ข. กลุ่มวิชาเชิงนโยบายและการจัดการปกครอง
ร.622 กฎหมายมหาชนในการเมืองและการบริหาร
3 (3-0-9)
PO 622 Public Law in Politics and Administration
ลั ก ษณะหลั ก ปรั ช ญา แนวคิ ด ด้ า นกฎหมายมหาชน ตลอดจนการก่ อ ก าเนิ ด กฎหมายมหาชนประเภทต่ า ง ๆ
ในระบบการเมืองการปกครองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิสัมพันธ์ซึ่งระบบกฎหมายมหาชนมีต่อการบริหารราชการของไทยโดย
ภาพรวม การดาเนินงานทางการปกครอง การดาเนินงานของภาครัฐ องค์กรสาธารณะ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระต่าง
ๆ รวมทั้งขอบข่าย เทคนิค กระบวนการ กลไก ของกฎหมายมหาชนในการเข้าไปจัดการปัญหาทางการเมืองและการปกครอง
ตลอดจนศึกษาถึงข้อเสนอแนะที่มุ่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายมหาชนนั้น ไปในทางที่จะสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่สาธารณะและมหาชน
Philosopical principles, importance and effects of public law on the political system and changes
in politics and government. The focus is on studying general change and change in public administration,
local government and administration of various independent bodies, as well as political and government
problems that arise.
ร.674 สัมมนาการจัดการเมืองและท้องถิ่น
3 (3-0-9)
PO 674 Seminar on Urban and Local Management
แนวคิดและแนวปฏิบัติในการพัฒนาเมืองอย่างมี ระบบและมีการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตของชุมชนไปสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเมือง บทบาทของ
เมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง รวมทั้ง ศึกษาแนวทางและทักษะการบริหารจัด
การเมืองในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเมืองกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการงาน
เมือง และแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการกับปัญหาและความต้องการอันเกิดจาก
การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน
Management of local public affairs, including the role and management potential of local
government organisations in various areas of public administration and the relationship between major
actors with a role in local public administration. The course also looks at political, economic and social
changes that affect local government organisations and local public administration.
ร.686 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
3 (3-0-9)
PO 686 Seminar on Environmental and Disaster Management
แนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมที่นาไปสู่การพัฒนา
แบบยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลกศึกษากลไกในการป้องกัน การควบคุม และการแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้ อมศึกษาถึงการจัดการและการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภัยพิบัติแต่ละประเภท ผ่านการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจัดการภายใต้สภาวะที่แปรเปลี่ยนและมีความไม่แน่นอนสูง

This seminar studies the different concepts of environmental management, environmental
strategies and decision making processes leading to sustainable development on the local, national,
regional and global level. Also studied are the mechanisms for prevention, control and solution of
environmental problems, such as legislation, economic tools and motivation, as well as problems and
obstacles in environmental management, especially in political and social terms. The seminar draws on
case studies of current environmental management conflicts in Thailand for analysis.
ร.692 สัมมนาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-9)
PO 692 Seminar on Comparative Public Administration
พัฒนาการ ทฤษฎี แนวคิด และแนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมุมมองใน
เชิงเปรียบเทียบ (comparative perspective) ในการทาความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงสถาบันทางการเมือง-การ
บริหาร (politico-administrative institutions) ในกลุ่มประเทศต่าง ๆ อันเกิดจากการปะทะสังสรรค์ระหว่างบริบทและ
โครงสร้างทางการเมือง-การบริหาร “ภายใน” สังคมหนึ่ง ๆ ที่มีต่อการไหล่บ่าเข้ามาของกรอบแนวคิดจาก “ภายนอก”หรือ
ก ร ะ แ ส คิ ด ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล ผ่ า น ก า ร สั ม ม น า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ใ น ป ร ะ เ ด็ น “ ร่ ว ม ส มั ย ”
ที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของการบริหารรัฐกิจทั้งในไทยและในต่างประเทศ
This seminar focuses on development, theories, concepts and approaches in comparative public
administration. It will emphasize the importance of comparative perspective to understand the key
changes within political-administrative institutions in different contexts.
ร.694 การจัดการปกครอง เครือข่าย และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
3 (3-0-9)
PO 694 Governance, Networks and Intergovernmental Relations
แบบแผน ลักษณะ และรูปแบบของโครงข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทและเป็นตัวแสดง
หลักในกระบวนการจัดการปกครองและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ โดยครอบคลุมกลุ่มองค์กรทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม รวมถึงมุ่งศึกษาถึงตัวแบบและเครื่องมือต่าง ๆ สาหรับวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแสดงเหล่านี้
และผลกระทบอันเกิดจากแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อการดาเนินกิจการสาธารณะ
Layout, characteristics and form of relationship networks between organisations which have a role
as major actors in governance and public policy process, i.e. state and private sector and civic bodies.
The course focuses on the forms and various tools for analysis of interactions arising between these
actors, as well as the impacts of network layout on public affairs.

กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
1) กลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง
กลุ่มวิชานี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรกโดยให้ได้ผลคะแนนเป็น S (ใช้ได้) ก่อนการจดทะเบียนเพื่อ
จัดทาวิทยานิพนธ์ จานวน 3 หน่วยกิต
ก. สาขาการปกครอง
ร.710 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการปกครอง
3 (3-0-9)
PO 710 Independent Study in Government and Politics
การค้นคว้าโดยอิสระทางการเมืองและการปกครอง ในเรื่องที่นักศึกษาแต่ล ะคนสนใจภายใต้ก ารแนะนา ดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาการเมืองการปกครองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อพัฒนาเค้าโครงการ
ศึกษาวิจัยสาหรับการจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
Independent study in government and politics in an area of interest to students, under the
supervision of one academic advisor. The area of study must be related to government and politics.
ข. สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
ร.740 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการระหว่างประเทศและการทูต
3 (3-0-9)
PO 740 Independent Study in International Relations
การค้นคว้าโดยอิสระทางการระหว่างประเทศและการทูต ในเรื่องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนา ดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านการระหว่างประเทศและการทูตเพื่อพัฒนาเค้าโครงการ
ศึกษาวิจัยสาหรับการจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
Independent study in international relations and diplomacy in an area of interest to students,
under the supervision of one academic advisor. The area of study must be related to international
relations and diplomacy.
ค. สาขาการบริหารรัฐกิจ
ร.770 การศึกษาเฉพาะเรื่องในสาขาการบริหารรัฐกิจ
3 (3-0-9)
PO 770 Independent Study in Public Administration
การค้นคว้าโดยอิสระทางการบริหารรัฐกิจ ในเรื่ องที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ ภายใต้การแนะนา ดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 ท่าน เรื่องที่ศึกษาควรเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านบริหารรัฐกิจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อพัฒนาเค้าโครงการศึกษาวิจัย
สาหรับการจัดทาวิทยานิพนธ์ต่อไป
Independent study in public administration in an area of interest to students, under the
supervision of one academic advisor. The area of study must be related to public administration.
2) วิทยานิพนธ์
ร.800 วิทยานิพนธ์
12
PO 800 THESIS
การพัฒนางานวิจัยหรืองานการศึกษาเชิงลึก อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้านรัฐศาสตร์ โดยเป็นการดาเนินการวิจัย
หรือการศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่เกี่ยวกับประเด็นการปกครอง การบริหาร หรือการระหว่างประเทศ โดยจะต้องดาเนินการเผยแพร่
งานวิทยานิพนธ์ หรือรายงานการวิจัยด้วยหลักจริยธรรมในการศึกษาและการเผยแพร่งานวิชาการ

Research or in-depth study leading to new knowledge in the field of political science, relating to
issues in government and politics, public administration or international relations and diplomacy. The
research must be published in the form of a thesis or research report in line with academic ethics.

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ โดยศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ สาขาการปกครอง หรือสาขา
การระหว่างประเทศและการทูต หรือ สาขาการบริหารรัฐกิจ หรือประเด็นปัญหาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในเชิงลึก โดยศึกษาตามกระบวนการ วิจัย ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถศึกษาวิจัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในประเด็น
ที่ศึกษา และสามารถนาผลงานที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก. แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์) จานวน 12 หน่วยกิต
5.5 ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 24
หน่วยกิต ทั้งนี้ จะต้องผ่านการศึกษาในกลุ่มวิชาบังคับร่วมและกลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขาโดยครบถ้วน พร้อมทั้งมี ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ากว่า 3.00
(2) ในภาคการศึกษาแรกก่อนการจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนเรียนวิชาการศึกษา
เฉพาะเรื่ อ งตามสาขาของตนเอง 1 วิ ช าให้ ไ ด้ ผ ลคะแนนระดั บ P (ใช้ ไ ด้ ) ก่ อ นการสอบเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์
เพื่อพัฒนาในการจัดทาวิทยานิพนธ์
(3) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
(4) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิทยานิ พนธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิท ยานิ พนธ์ ต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เพื่อให้คณบดีคณะรัฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวม
ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
(1) กาหนดให้นักศึกษาเสนอหัวข้อการศึกษาวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
(2) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาหัวข้อที่นักศึกษากาหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคาแนะของอาจารย์
ที่ปรึกษา และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าตลอดจนการประเมินผล
(4) กรณี วิท ยานิ พนธ์ นั กศึ ก ษาจะต้ องสอบเค้ า โครงวิทยานิพนธ์แ ละสอบป้ องกัน วิทยานิพนธ์ ต่อหน้ า
คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่น หรือ
ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9 เพื่อประเมินและรับข้อเสนอแนะ
5.7 กระบวนการประเมินผล
(1) กรณีวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ได้
(2) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ได้ และในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จะต้องสอบต่อหน้ าคณะกรรมการ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบเป็นเอกฉันท์ จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยมีอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จากสถาบัน
อื่น หรือผู้อื่นที่สนใจเข้าร่วมฟัง และสามารถซักถามผู้สอบได้เพื่อเป็นการทวนสอบมาตรฐานอีกครั้ง
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้
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 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ากว่า C เท่านั้น
รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาค
การศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือระดับต่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ากว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามา
คานวณค่าระดับเฉลี่ย

1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง และการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับ P
(ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิต
1.6 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบผลการเรี ยนรู้แต่ ละรายวิชาของหลักสู ตร สามารถทวนสอบได้หลายวิธี เช่ น ทวนสอบจาก
คะแนนสอบข้อเขียน จากงานที่มอบหมาย จากการสอบปากเปล่า โดยมีกระบวนการแต่ละรายวิชาอาจแตกต่างกัน ขึ้น อยู่กับ
ผู้สอนและลักษณะของแต่ละวิชา นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้มีการสอบสอบเค้าโครงการวิจัยและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ก่อน
สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการนาเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานในรูป
ของบทความวิจัยในวารสารวิชาการจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา เพื่อนามาปรับปรุงหลักสูตรและ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้
1) การประเมินตาแหน่งหรือความก้ าวหน้าของสายงานของบัณฑิต หลังจากสาเร็จการศึกษา ความเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการบริหารงาน โดยจัดทาเป็นแบบสอบถามไปยังบัณฑิต
2) ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิต
3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นักศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบระดับรายวิชา
คณะรัฐศาสตร์ กาหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องจั ดทาการทวนสอบในระดับรายวิชา ซึ่งผู้สอนสามารถทวนสอบ
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลายลักษณะตามความเหมาะสมของลักษณะวิชา เช่น การจัดสอบข้อเขียน การจัดทา
รายงาน ฯลฯ โดยจะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและคณะกาหนดให้มีกระบวนการอุทธรณ์ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้
2.4 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กาหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่าผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน
มีผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาหลักตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และทาวิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก. เพื่อประเมินการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา
2.5 การทวนสอบระดับหลักสูตร
เพื่ อ ตรวจสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ค รอบคลุ ม สาขาวิช าหลั ก ตามที่ ห ลั ก สู ตรก าหนดและให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานของหลักสูตร โดยจัดให้มีการประเมินจากหลายแหล่ง ด้วยการจัดทาแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต คือ
นายจ้างของบัณฑิต โดยจัดทาแบบสอบถามบัณฑิต เมื่อจบการศึกษา เพื่อประเมินหลักสูตร
3.. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ ศึกษาและสอบผ่านวิชา
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3.4 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง

3.5 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่
คณะรัฐศาสตร์แต่งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้ว มอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.6 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทีม่ ีรายงานการประชุม (proceeding)
3.7 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คณะรัฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กาหนด

