
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   คณะรัฐศาสตร์ 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts Program in Political Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) :  รัฐศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) :  ร.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Political Science) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.A. (Political Science) 

*2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุในTRANSCRIPT 
FIELD OF STUDY: : Government 

 : International Relations 
 : Sociology and Anthropology  

    : Public Administration 
Minor:  : วิชาโทที่นิสิตเลือกเรียน 

*3.  ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 
3.1 ลักษณะของโปรแกรม (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

☑ แบบเอกเดี่ยว 
Major:  : การปกครอง 

    : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    : รัฐประศาสนศาสตร์ 

☑ แบบเอก – โท  
Major:  : การปกครอง 

    : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    : รัฐประศาสนศาสตร์ 

 Minor:   : ตามวิชาโทที่นิสิตเลือกเรียน  
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3.2 ประเภทของหลักสูตร 

เชิงการจัดการ ☑ หลักสูตรปกติ ⬜  หลักสูตรนานาชาติ ⬜  ห ล ัก ส ูต ร ภ า ษ า

อังกฤษ 

เชิงการจัดเก็บเงิน ☑ หลักสูตรปกติ ⬜  หลักสูตรพิเศษ 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  141    หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ ☑ ปริญญาตรี ⬜  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ⬜  ปริญญาโท 

 ⬜  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง     ⬜  ปริญญาเอก  

5.2 ภาษาที่ใช้ ☑ ภาษาไทย ⬜  ภาษาอังกฤษ     ⬜  

ภาษา........................   

 ⬜  ภาษาไทยและภาษา............................ 

5.3 การรับเข้าศึกษา ☑ นิสิตไทย ⬜  นิสิตต่างชาติ     ⬜  รับทั้งสอง

กลุ่ม 

*5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.4.1 ในจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดแ้ก ่คณะเศรษฐศาสตร ์คณะนติศิาสตร์ 

คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี คณะจติวทิยาคณะนเิทศศาสตร ์ คณะอกัษรศาสตร ์
วทิยาลยัประชากรศาสตร ์ สถาบนัภาษา ร่วมมือในลักษณะการจัดการสอนรายวิชาการ
ศึกษาทั่วไป รายวิชาบังคับคณะ รายวิชาบังคับสาขา และรายวิชาโทสาขาวิชาต่างๆ 

5.4.2 ภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือในลักษณะการจดัการ
เรยีนการสอน การประชมุ สมัมนาทางวชิาการ และการทำงานวิจัย 
สถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ ไดแ้ก ่University of Milano-Bicocca, Meiji University 
ร่วมมือในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำงานวิจัย 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
☑  ปริญญาเดียว 

⬜  ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

⬜  2 ปริญญา ร่วมกับมหาวิทยาลัย   

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 สถานภาพหลักสูตร 

⬜  หลักสูตรใหม่   กำหนดเปิดสอน  
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ระบบทวิภาค   ⬜  ภาคการศึกษาต้น ⬜  ภ า ค ก า ร ศ ึก ษ า ป ล า ย ป ีก า ร

ศึกษา............. 

ระบบตรีภาค   ⬜  ภาคการศึกษาที่ 1 ⬜  ภาคการศึกษาที่ 2  

⬜  ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา...................... 

☑ หลักสูตรปรับปรุง   กำหนดเปิดสอน 

ระบบทวิภาค   ☑ ภาคการศึกษาต้น   ⬜  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 

ระบบตรีภาค ⬜  ภาคการศึกษาที่ 1  ⬜  ภาคการศึกษาที่ 2  

⬜  ภาคการศึกษาที่ 3  ปีการศึกษา....................... 

  
6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.2.1  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที ่ 4/2558  วันที ่ 1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 .   

6.2.2  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
ในการประชุมครั้งที ่    /        วันที่      เดือน                 พ.ศ. .............. 

6.2.3  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
   ในการประชุมครั้งที ่   780     วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 .   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปี พ.ศ. 2560 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
    ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการบริหาร
จัดการ การบริหารบุคคล นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯลฯ เป็นต้น 

- องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย ปลัดอำเภอ หรือใน
องค์การบริหารส่วนตำบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการคลัง เจ้าหน้าที่การทูต นักการทูต 
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการยุติธรรม นักพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ตำรวจ 
เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง นักวิชาการแรงงาน นักวิชาการการศึกษา นักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นักวิจัย 

 - องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล  
 - องค์กรอิ สระ ได้แก่ เจา้พนกังานในหน่ วยงานขององคก์รอสิระ องคก์ารมหาชน องคก์ารไม่ แสวงหา
กำไร 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ภาควิชาการปกครอง 
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ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

1 เอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา 
3100902910357

รศ.ดร. ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2532

M.A. Political 
Theory

University of 
Essex

2535

Ph.D. Sociology  University of 
Essex

2543

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

2 แก้วคำ  ไกรสรพงษ์ 
3100203706457

รศ.ดร. ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2528

M.Sc. Japanese 
Business 
Studies

Japanese-
America 
Institute of 
Management 
Science

2529

Ph.D. Resource 
Management 
and 
Environmental 
Studies

University of 
British 
Columbia

2538 

3 เวียงรัฐ  เนติโพธิ์ 
3100502760064

ผศ. ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2532

ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2537

LL.M. Political 
Science

Kyoto 
University

2540
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ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

4 สุรัตน์  โหราชัยกุล 
3509900667433 

ผศ. ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พายัพ

2535

M.Sc. Industrial 
RelationsandP
ersonnelMana
gement

University of 
London

2537

M.A. Political 
Science and 
Contemporary 
History

London 
Guildhall 
University

2538

5 วรศักดิ์  มหัทธโนบล 
3100100285485

ผศ. ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง

2527

6 กษิร  ชีพเป็นสุข 
3100902017601

อ.ดร ร.บ. 
(เกียรตินิยม
อันดับ 1)

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2548

   M.Phil International 
Relations

University of 
Cambridge

2549

    Ph.D International 
Relations

London 
School of 
Economics 
and Political 
Science

2557

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

7 อมร วาณิชวิวัฒน์ 
5101700031694

อ.ดร. ร.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2514

M.S. Criminology and 
Criminal Justice

Florida State 
University

2527

M.A. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยั    
ธรรมศาสตร์

2531

D.Phil. Sociology University of 
Oxford

2547
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ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

8 จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ 
3730300238604

อ. ร.บ. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2548

M.A. Development 
Studies

ISS, The Hague 2550

9 ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 

1100700536016

อ.     ร.บ. 
(เกียรตินิยม 
  อันดับ 1)

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2551

   สค.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2553

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

7 อมร วาณิชวิวัฒน์ 
5101700031694

อ.ดร. ร.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2514

M.S. Criminology and 
Criminal Justice

Florida State 
University

2527

M.A. บริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยั    
ธรรมศาสตร์

2531

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

10 ฉัตรมงคล  แน่นหนา 
3100904849868

ผศ. ร.บ. รัฐประศาสนศาสต
ร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2523

พบ.ม. พัฒนบริหารศาส
ตร์มหาบัณฑิต

National 
Institute of 

Development 
Administration 

(NIDA)

2530

11 ปัณรส  มาลากุล ณ 
อยุธยา 

3101401884974

ผศ. ร.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2526

M.D.A. Development 
Administration 

Western 
Michigan 
University

2529

12 ชญานุช  จาตุรจินดา 
3110101003513

อ. ร.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2535
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ☑ ภายในมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ 

 ⬜  ภายนอกมหาวิทยาลัย ห น ่ ว ย

งาน...................................................................... 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้น

อยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งมุ่งให้สังคมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อใช้เตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนา
ประเทศ ให้ก้าวหน้านำมาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ต้องสร้างหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
คิดเป็น ปฏิบัติได้ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ในสังคมที่แตก
ต่างหลากหลายอย่างมีความสุขด้วยความสันติ เสมอภาค เป็นธรรม และสามารถพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีสภาวะการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยปัจจุบันประสบกับ  ความ

เหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศ
ประกอบกับการที่สังคมไทยต้องเผชิญกับวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการ

3110101003513

M.A. Development 
Policy and 
Public 
Administration

University of 
Wisconsin-
Madison

2538

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน
ตำแหนง่ทาง
วชิาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา
สำเร็จการศึกษา

สถาบนั ปทีี่สำเรจ็

10 ฉัตรมงคล  แน่นหนา 
3100904849868

ผศ. ร.บ. รัฐประศาสนศาสต
ร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2523

พบ.ม. พัฒนบริหารศาส
ตร์มหาบัณฑิต

National 
Institute of 

Development 
Administration 

(NIDA)

2530

11 ปัณรส  มาลากุล ณ 
อยุธยา 

3101401884974

ผศ. ร.บ. รัฐประศาสนศาส
ตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั

2526



 8

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในขณะเดียวกันคนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองและให้ความ
สำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น 

หลักสูตรจึงพยายามสอดแทรกประเด็นคุณธรรม จริยธรรม การประสานความขัดแย้งในสังคม
ในการบริหารงานภาครัฐไว้ด้วย อีกทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารให้ได้มาตรฐาน เป็นที่
ยอมรับทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ซึ่งต้องคำนึงถึง คือ ทรัพยากรบุคคลภาครัฐซึ่งเป็นผู้รับนโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่วางไว้
อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน 

12. ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกจิของสถาบนั 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะประเด็น

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมภายในประเทศ โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลกัสตูรมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั ในเรื่องผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะเปน็ผู้นำ มี

คณุธรรม จรยิธรรม สามารถบรูณาการความรู้ที่ศกึษามาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 รายวิชาของหลักสูตรอื่นที่นำมาบรรจุในหลักสูตรนี้ - ไม่มี - 
13.2 รายวิชาของหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนำไปใช้  - ไม่มี – 

14. หลักสูตรที่นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 
14.1 หลักสูตรที่เสนอมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 - ไม่มี – 

14.2 หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ 
 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงนี้มีจุดเด่น แตกต่างกับหลักสูตรเดิมในประเด็นที่สำคัญ คือ  
เป็นหลักสูตรที่ได้นำจุดเด่นของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วย 4 

สาขาวิชา คือ การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรร่วมกัน ทำให้มีรายวิชาบังคับที่ครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของคณะ รวมถึงการกำหนดให้เรียนวิชาพื้นฐานด้านกฎหมายและ
เศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์อย่าง
หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงประเด็นทางการเมืองและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสาขาวิชา
ต่างๆ ในทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปใช้ในการแสวงหาความถนัดทาง
วิชาการและวิชาชีพอื่นๆ ที่สนใจและเหมาะสมกับตนเองในอนาคต 

14.3 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ 
  - ไม่มี - 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญาความสำคัญวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางรัฐศาสตร์เป็นเลิศ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเป็นผู้นำทาง

ความคิดและมีคุณธรรมจริยธรรม 

  1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
การปรบัปรงุหลกัสตูรครั้งนี้เริ่มตน้จากการประเมนิหลกัสตูรในชว่งปลายป ี พ.ศ. 2552 และมีการ

สัมมนาระดมความคิดเห็นคณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และผู้ใช้บัณฑิตเรื่อยมาจนกระทั่งได้ทำการ
ยกร่างวิชาบังคับของคณะขึ้นใหม่ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับคณะ รายวิชาบังคับสาขา 
และรายวิชาเลือกแต่ละสาขาให้สอดคล้องกันโดยแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มุ่งไปในทิศทางที่
จะช่วยให้นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความสนใจได้มากยิ่งขึ้นทั้งยังคงความเข้มข้นเน้นหนัก
เนื้อหาวิชาทางรัฐศาสตร์เช่นเดิมและเพิ่มทางเลือกเพื่อผสมผสานวิชาต่างสาขาได้ ในขณะเดียวกันได้
ผนวกรวมการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

การปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับคณะ นับเป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทำให้เกิด
ความชัดเจนในการวางรากฐานความรู้ด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการผสม
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ผสานและบูรณาการองค์ความรู้ที่สะท้อนออกมาในหมวดรายวิชาบังคับสาขา รายวิชาเลือก รายวิชาโท 
อีกด้วย โดยการปรับปรุงหลักสูตรมีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

 1. สร้างรายวิชาความรู้เชิงบูรณาการสำหรับหมวดวิชาเฉพาะสาขา และหมวดวิชาเลือกนอก
สาขาวิชา/นอกคณะ   

2. จัดกลุ่มและพัฒนาวิชาการด้านทักษะให้ชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3. พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับคณะ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
แต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น 

4. พัฒนาบางรายวิชาของหลักสูตรให้มีการเรียนการการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

การปรบัปรงุหลกัสตูรที่เนน้การปรบัโครงสรา้งวชิาบงัคบัมเีหตผุลที่วางอยู่บนพื้นฐานสำคญั  
4  ประการ ดงันี้ 

ประการแรก รายวิชาบังคับคณะของหลักสูตรปรับปรุงใหม่จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ทางด้าน
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย การใช้ตรรกะเหตุผล การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้
นิสิตสามารถเชื่อมโยงแนวคิดของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมการเมืองได้ดี
ขึ้น และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นเหตุผลแห่งรายวิชาที่สามารถนำไปปรับใช้กับโลกที่เป็นจริงได้อีกด้วย 

ประการที่สอง หลักสูตรใหม่จะเปิดพื้นที่สำหรับการสร้างทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้ชัดเจน
มากขึ้นโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตการ
ทำงานทางรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน และเป็นข้อได้เปรียบของนิสิตในการประกอบอาชีพ โดยทักษะดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดขึ้น ทางคณะรัฐศาสตร์จึงจัดให้มีการบรรจุรายวิชาทางภาษาเพิ่มขึ้น
เป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป อนึ่ง เพื่อให้นิสิตได้สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทางภาษา
และทักษะทางวิชาชีพรัฐศาสตร์ ทางคณะจึงยังคงไว้ซึ่งรายวิชาการฝึกงานให้เป็นวิชาเลือกสำหรับทุก
สาขาวิชา ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการภายในหรือ
ต่างประเทศตามสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด รวมถึงทางคณะได้วางแผนให้มีการเปิดสอนในบางรายวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆ ทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

ประการที่สาม ในส่วนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแต่ละสาขาวิชา ได้มีการปรับปรุงให้ทัน
สมัยกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้รู้เท่าทันต่อปรากฏการณ์
ทางการเมืองและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิชาพื้นฐานมาใช้
ศึกษาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมร่วมสมัยในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาที่
นิสิตสนใจ ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นวิชาเชิงประยุกต์ อาทิ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิภาคนิยมอาเซียน 
สัมมนาอาเซียนศึกษา เศรษฐกิจการเมืองโลกในชีวิตประจำวัน สังคมพ้นพรหมแดน สังคมวิทยาพิบัติภัย 
สังคมวิทยาประชากร มานุษยวิทยาสื่อสังคม เหยื่อวิทยา การก่อการร้าย การวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะฯลฯ 

ประการสุดท้าย หลักสูตรปรับปรุงจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยการปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนในชั้นเรียนสำหรับวิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ ซึ่งจะมีการสอนเป็นคณะมากขึ้นภายใต้เงื่อนไข  
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนร่วมกันทั้งนี้เพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 

 1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม 
1. ให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานได้ในโลกปัจจุบัน ทั้งนิสิตจะต้องเรียนรู้จาก

สภาพความเป็นจริงและสามารถเปรียบเทียบความเป็นจริงเหล่านั้นกับทฤษฎี 

2. ให้มีความรู้ทางวิชาการเฉพาะสาขาที่ตนเลือกศึกษา มีความทันสมัยและลึกซึ้งพอที่จะใช้
เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปทั้งในและนอกประเทศ มีความเข้าใจในทางวิชาการ พอที่
จะเป็นผู้นำในสาขาวิชาเหล่านั้น มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่
กว้างไกลอันจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่ม 

3. มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้  

4. มีศักยภาพ และทักษะในการทำงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุง 
1. ให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติงานได้ในโลกปัจจุบัน ทั้งนิสิตจะต้องเรียนรู้จาก

สภาพความเป็นจริงและสามารถเปรียบเทียบความเป็นจริงเหล่านั้นกับทฤษฎี 
2. ให้มีความรู้ทางวิชาการเฉพาะสาขาที่ตนเลือกศึกษา มีความทันสมัยและลึกซึ้งพอที่จะใช้

เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปทั้งในและนอกประเทศ มีความเข้าใจในทางวิชาการ พอที่
จะเป็นผู้นำในสาขาวิชาเหล่านั้น มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีวิสัยทัศน์ และโลกทัศน์ที่
กว้างไกลอันจะนำไปสู่การมีความคิดริเริ่ม 

3. มวีิ สยัทศันก์วา้งไกล สามารถจบัประเดน็ปญัหาของสงัคม วเิคราะหป์ญัหา และวพิากษว์จิารณ์
อยา่งมเีหตผุลตามหลกัวชิาการ ตลอดจนมคีวามเปน็ผู้นำในการแกไ้ขปญัหา  

4. มีความเป็นผู้นำทางปัญญา และมีทักษะในการทำงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ที่
มุ่งรับใช้สังคม 

 *1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงคข์องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั คอื บณัฑติจฬุาฯ เปน็ผู้ที่มคีณุคา่ของ

สงัคมโลกซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 14 ประเดน็ ดงันี้ 1. มคีวามรู้ (รู้รอบ รู้ลกึ) 2. มคีณุธรรม (มคีณุธรรม
และจรยิธรรม มจีรรยาบรรณ) 3. คดิเปน็ (สามารถคดิอยา่งมวีจิารณญาณ สามารถคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์มทีกัษะ
ในการคดิแกป้ญัหา) 4. ทำเปน็ (มทีกัษะทางวชิาชพี มทีกัษะทางการสื่อสาร มทีกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มทีกัษะทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิมทีกัษะการบรหิารจดัการ) 5. ใฝรู่้และรู้จกัวธิกีารเรยีนรู้ (ใฝรู่้ รู้จกัวธิกีารเรยีน
รู้) 6. มภีาวะผู้นำ 7. มสีขุภาวะ 8. มจีติอาสาและสำนกึสาธารณะ 9. ดำรงความเปน็ไทยในกระแสโลกาภวิตัน ์

คณุลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงคข์องหลกัสตูรมลีกัษณะเดน่ คอื 

บัณฑิตมีความรู้รอบเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆในทาง
สังคมศาสตร์ อาทิ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และมีความรู้ลึกเกี่ยวกับ  
องค์ความรู้พื้นฐานของสาขาวิชาต่างๆ ที่บัณฑิตสังกัด ได้แก่ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ โดยความรู้ที่บัณฑิตได้รับนั้น ทำให้
บัณฑิตสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณในการอธิบายและวิพากษ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมใน
ทุกระดับ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเสนอแนะแนวทางการสร้างสังคมการเมืองที่สมาชิกในสังคม
พึงประสงค์ ตลอดจนการมีทักษะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและสังคมร่วมสมัย 
นอกจากนี้ บัณฑิตยังได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
ตระหนักถึงภาวะผู้นำของบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ที่มีความกล้าในการชี้แนะข้อเสนอและความคิดเห็นที่
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เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการมีสุขภาวะที่ดี มีจิตอาสา และพร้อมปฏิบัติงานรับใช้สังคมและ
ประเทศโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพและความเป็นบัณฑิตด้าน
รัฐศาสตร์ของตนไปพร้อมๆ กับการดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต 
ให้มี มาตรฐานไม่ต่ ำกว่ ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 และ/หรือ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาค
รัฐและภาคเอกชน และสอดคล้อง
กับการเปลี ่ยนแปลงทางสั งคม 
เศรษฐกิจการเมือง

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกำลังคนในภาครัฐ 
และภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมการเมือง เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสูตร 
-เชิญผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐภาค 
เอกชน และองค์กรอิสระเข้ามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

- รายงานผลการดำเนินการ
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ประสานความร่วมมือกับทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
- มีการติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ำเสมอ

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัย
และ 
บริการวิชาการ โดยนำความรู้และ
ประสบการณ์มาสู่การจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน

- สนับสนุนคณาจารย์ให้ทำงาน
บริ ก า รวิ ช าการแก่ อ งค์ ก า ร
ภายนอก 
- สนับสนุนคณาจารย์ให้ทำงาน
วิจัย

- จำนวนงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- จำนวนงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ที่ทำวิจัย 
- จำนวนรายวิชาที่นำผลงาน
วิจัยและบริการวิชาการมาสอน
ในห้องเรียน
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ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

☑ ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

⬜  ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

⬜  ระบบตรีภาค  ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

⬜  มีภาคฤดูร้อน 

☑ ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี – 

 1.4 การลงทะเบียนเรียน 
☑ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาไม่เกิน 22 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 

⬜  ระดบับณัฑติศกึษา ภาคการศกึษาปกตไิมเ่กนิ 15 หนว่ยกติ ภาคฤดรูอ้น ไมเ่กนิ 6 หนว่ยกติ 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

☑ ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม  - ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม  - พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน  : มิถุนายน - กรกฎาคม 

⬜  ระบบทวิภาค (นานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น  : สิงหาคม - ธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน   : มิถุนายน - กรกฎาคม 

⬜  ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม - พฤศจิกายน 

     ภาคการศึกษาที่ 2 : ธันวาคม - มีนาคม 
     ภาคการศึกษาที่ 3 : เมษายน – กรกฎาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามระเบียบ

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งจะ
ประกาศเป็นปีๆ ไป 

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
☑ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี เปน็ไปตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการรบันกัเรยีนเขา้ศกึษาในจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) 
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⬜  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะ

ประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับ
เข้าศึกษาได้ 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
การสอบวัดประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรส่วนมากจะเป็นข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งจะต้องเขียน

บรรยายในการตอบข้อสอบ ทำให้นิสิตที่คุ้นเคยกับการทำข้อสอบแบบปรนัย เขียนตอบข้อสอบลักษณะ
ที่ขาดกรอบแนวความคิด และวิธีการสื่อความหมายเชิงเหตุผล ดังนั้นนิสิตใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวได้ 

 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
ปรับรายวิชาบังคับคณะโดยปูพื้นฐานความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ และรายวิชาทักษะพื้นฐานทาง
สังคมศาสตร์ โดยแยกออกเป็นสองรายวิชาคือ รายวิชาตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์ 
เพื่อสอนและฝึกทักษะเกี่ยวกับความคิดเชิงเหตุผล การอ่าน การฟัง การเขียน การนำเสนอ และการ
เขียนอ้างอิง และรายวิชาการวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้ใน
ระดับอุดมศึกษา 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

จำนวนนิสิต
จำนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา

2556 2557 2558 2559 2560

ชั้นปีที่ 1 296 268 312 312 312

ชั้นปีที่ 2 266 296 268 312 312

ชั้นปีที่ 3 291 266 296 268 312

ชั้นปีที่ 4 261 291 266 296 268

รวม 1,114 1,121 1,142 1,188 1,204

คาดว่าจะสำเร็จการ
ศึกษา

248 276 252 281 255

รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558 2559 2560

ค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเรียน

19,495,000 23,022,720 23,022,720 23,950,080 23,950,080
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

  *หมายเหตุจำนวนนิสิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 100,358.10 บาทต่อปี 

  

2.7 ระบบการศึกษา 
☑  แบบชั้นเรียน 

⬜   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

⬜  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 21,854,800 21,854,800 21,854,800 36,543,600 35,000,000

รวมรายรับ 41,349,800 44,877,520 44,877,520 60,493,680 58,950,080

หมวดเงิน
ปีงบประมาณ

2556 2557 2558 2559 2560

ก. งบดำเนินการ

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 12,562,800 12,562,800 12,562,800 9,550,300 10,500,000

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  
(ไม่รวม 3)

45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000 45,500,000

3. ทุนการศึกษา 1,787,000 1,787,000 1,787,000 1,787,000 1,787,000

4. เงินอุดหนุนของรัฐบาล 21,000,000 21,000,000 21,000,000 36,000,000 34,500,000

รวม (ก) 80,849,800 80,849,800 80,849,800 92,837,300 92,287,000

ข. งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

รวม (ข) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

รวม (ก) + (ข) 110,849,800 110,849,800 110,849,800 122,837,300 122,287,000

จำนวนนิสิต * 1,114 1,121 1,142 1,188 1,204

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต 99,506.10 98,884.74 97,066.37 103,398.40 102,935.19
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⬜   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

⬜  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

⬜  อื่นๆ (ระบุ) ………………………………….………………………… 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับปริญญา

บัณฑิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2539 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการโอน
หน่วยกิต รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    141   หน่วยกิต 
 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         36  
  1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา        12    

 (สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สหศาสตร์ กลุ่มละ 3 หน่วยกิต) 
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ         12    
  1.3 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม        12     

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาบังคับคณะ         36   

  2.2 วิชาบังคับสาขา 
สาขาวิชาการปกครอง        39   
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    36   
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      39   
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       39  

  2.3 วิชาเลือก หรือ วิชาโท  
2.3.1  ไม่เลือกเรียนวิชาโท 
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วิชาเลือก ตามข้อกำหนดของสาขาวิชา ดังนี้ 
   สาขาวิชาการปกครอง       24 
   สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     27 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       24  

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชาดังนี้ 
▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง      18 
▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล      18 
▪ กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน     18 
▪ วิชาเลือกอื่นๆ          6 

2.3.2  เลือกเรียนวิชาโท       
วิชาโทในภาค นอกภาค หรือนอกคณะ     18 
และวิชาเลือกอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาดังนี้ 

   สาขาวิชาการปกครอง         6 
   สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       9 
   สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       6 
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        6 

3. วิชาเลือกเสรี           6 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 
สาขาวิชาการปกครอง 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        36 

 1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา       12 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        12 

       1.3 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม       12  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาบังคับคณะ        36 

       2.2 วิชาบังคับสาขา        39 
       2.3 วิชาเลือก หรือ วิชาโท        24 

2.3.1 ไม่เลือกเรียนวิชาโท   (24  หน่วยกิต) 
2.3.2 เลือกเรียนวิชาโท      (24  หน่วยกิต) 
▪ วิชาโทนอกภาควิชา หรือ นอกคณะ     18 
▪ วิชาเลือกอื่นๆ          6 

3. วิชาเลือกเสรี           6 

และ

และ
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โครงสร้างหลักสูตร 
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     141 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        36 

 1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา       12 
  1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        12 
  1.3 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม       12   

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 วิชาบังคับคณะ        36 
  2.2 วิชาบังคับสาขา        36 
  2.3 วิชาเลือก หรือ วิชาโท        27 

2.3.1 ไม่เลือกเรียนวิชาโท (27 หน่วยกิต) 
▪ รายวิชาเลือกในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า     21 

   (ต้องเป็นวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 วิชา) 
▪ เลือกเรียนวิชาของคณะรัฐศาสตร์       6 

   ในสาขาวิชาหรือนอกสาขาวิชา    
2.3.2 เลือกเรียนวิชาโท (27 หน่วยกิต) 
▪ วิชาโทนอกสาขาหรือนอกคณะ      18 
▪ รายวิชาเลือกในภาควิชา          9 

   (ต้องเป็นวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 วิชา) 
3. วิชาเลือกเสรี           6 

โครงสร้างหลักสูตร 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     141 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       36  
 1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา       12 

  1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        12 
  1.3 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม       12 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาบังคับคณะ        36  

  2.2 วิชาบังคับสาขา       39  
▪ วิชาบังคับร่วม        24 
▪ วิชาบังคับเลือก (เลือกเพียง 1 กลุ่มวิชา)     15 
ก. กลุ่มวิชาสังคมวิทยา 
ข. กลุ่มวิชามานุษยวิทยา 

  2.3 วิชาโท         24  
▪ โทในสาขาวิชาโดยเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจาก  3  กลุ่มวิชา  18 

1. กลุ่มวิชาสังคมวิทยาสภาวะสมัยใหม่ 
2. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 
3. กลุ่มวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 

และ
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▪ หรือโทนอกสาขาวิชา หรือนอกคณะ     18 
▪ รายวิชาเลือกนอกสาขาวิชา หรือ รายวิชาภายในสาขาวิชา   6  

3.  วิชาเลือกเสรี         6  

โครงสร้างหลักสูตร 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     141 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        36 
 1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา       12 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ        12 
 1.3 ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม       12   

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 วิชาบังคับคณะ        36 
 2.2 วิชาบังคับสาขา        39  

  2.3 วิชาเลือก หรือ วิชาโท       24 
2.3.1  ไม่เลือกเรียนวิชาโท    (24 หน่วยกิต) 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชาดังนี้ 
▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง      18 
▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล      18 
▪ กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน     18 
▪ วิชาเลือกอื่นของภาควิชา        6 

 โดยที่ต้องเป็นวิชาสัมมนา 1 รายวิชา  
2.3.2  เลือกเรียนวิชาโท       (24 หน่วยกิต) 

และ
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▪ วิชาโทนอกภาควิชา หรือนอกคณะ     18 
▪ วิชาสัมมนา และวิชา 2601112          6 

3. วิชาเลือกเสรี           6 

  

3.1.3 รายวิชา 

1. รายวชิาศกึษาทั่วไป      36 หน่วยกิต 
 1.1 เลือกตามกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา    12 หน่วยกิต 

▪ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       3 หน่วยกิต 

▪ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       3 หน่วยกิต 

▪ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     3 หน่วยกิต 

▪ กลุ่มวิชาสหศาสตร์       3 หน่วยกิต 

 1.2 กลุ่มภาษาอังกฤษ      12 หน่วยกิต 
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1   3(2-2-5) 

 Experiential English I 
5500112  ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2   3(2-2-5) 

 Experiential English II 
5500223    ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1  3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes I 
5500224    ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes II 

 1.3 กลุ่มภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม    12 หน่วยกิต 
▪ ภาษาอังกฤษ  เน้น การเขียนทางวิชาการ    6 หน่วยกิต 



 22

(นิสิตเลือกรายวิชาของสถาบันภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  และ 
▪ ภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง    6 หน่วยกิต 

(นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่คณะอักษรศาสตร์เปิดสอน) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 รายวชิาบงัคบัคณะ       36 หนว่ยกติ 

2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย   3(3-0-6) 
Introduction to Law 

2400111* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง  3(3-0-6) 
Introduction to Politics and Government 

2400112* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Introduction to International Relations 

2400113* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology and Anthropology 

2400114* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  

2400115*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม  3(3-0-6) 
 Introduction to Social and Political Theory 

 
2400116*     การเมืองและการปกครองของไทย   3(3-0-6) 

 Politics and Government of Thailand  
2400117*   การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 Thai Foreign Relations in Modern World Politics  
2400118* ตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์  3(2-2-5) 

 Logics, Reasoning and Social Inquiry 
2400119* การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์   3(2-2-5) 

 Research and Basic Statistics for Social Sciences   
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1     3(3-0-6) 

 Economics I 
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2     3(3-0-6) 

 Economics II 
   

 2.2 รายวิชาบังคับสาขา 
สาขาวิชาการปกครอง     39 หน่วยกิต 
รายวิชาบังคับสาขา      36 หน่วยกิต 
2400206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
 Introduction to Comparative Politics 
2401212 กฎหมายปกครอง     3(3-0-6) 

 Administrative Law 
2401216 รัฐและสังคม      3(3-0-6) 
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 State and Society 
2401217      การเมืองไทยสมัยใหม่     3(3-0-6) 

Modern Thai Politics 
2401300      ปรัชญาการเมือง     3(3-0-6) 

 Political Philosophy 
2401301      ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง    3(3-0-6) 

Politico-Economic Thought  
2401303      ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

 Comparative Democratic Regimes 
2401304      การเมืองเรื่องการพัฒนา    3(3-0-6) 

 Politics of Development  
2401305     การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค  3(3-0-6) 

 Local and Regional Politics and Governments 
2401306      รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    3(3-0-6) 

 Constitution and Political Institutions   
2401307      ขบวนการทางการเมืองและสังคม   3(3-0-6) 

 Political and Social Movements 
2401309 ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 

 Basic Readings in Political Science 

รายวิชาบังคับเลือก      3 หน่วยกิต 
2401308 สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 

 Seminar in Scope and Methods in Political Science   
2401454 สัมมนาการเมืองการปกครอง    3(3-0-6) 

 Seminar on Problems of Government and Politics 
2401481 สัมมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน    3(3-0-6) 

 Seminar on Contemporary Political Thoughts  
2401482 สัมมนาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  3(3-0-6) 
 Seminar on Politics and Social Change  

หมายเหต ุ  ถา้นสิติเรยีนรายวชิาสมัมนา (บงัคบัเลอืก) เกนิกวา่ 3 หน่วยกติ สามารถนบัเปน็วชิาเลอืกของภาควชิา
ได ้

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   36 หน่วยกิต 
2402222*    การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20 3(3-0-6) 

 International Politics in the 19th and 20th Centuries  
2402223*  เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก    3(3-0-6) 

 East Asia in World Politics      
2402224*    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก   3(3-0-6) 

 Southeast Asia in World Politics   
2402300*    นโยบายต่างประเทศวิเคราะห์    3(3-0-6) 

 Foreign Policy Analysis     
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2402305    การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 International Politics: Theories and Approaches  

2402309    ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Political Theory and International Relations   
2402310     เศรษฐกิจการเมืองโลก     3(3-0-6) 

 Global Political Economy     
2402315     องค์การระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

International Organization     
2402316   กฎหมายระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 International Law      
2402401*  การอา่นวรรณกรรมดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ชดุที่ 1  3(3-0-6) 

 Reading in International Relations Series I  
2402402*  การอา่นวรรณกรรมดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ชดุที่ 2  3(3-0-6) 

Reading in International Relations Series II   
2402403*   การอา่นวรรณกรรมดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ชดุที่ 3  3(3-0-6) 

Reading in International Relations Series III    

 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   39 หน่วยกิต 

วิชาบังคับร่วม      24 หน่วยกิต 
2403313     อาชญาวิทยา      3(3-0-6) 

 Criminology 
2403315     สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 

Statistics for Social Science Research 
2403317     ทฤษฎีสังคมวิทยา     3(3-0-6) 

Sociological Theories 
2403318     ทฤษฎีมานุษยวิทยา     3(3-0-6) 

 Anthropological Theories 
2403319     ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 

Social Science Research Methods 
2403327* มนุษยมิติ      3(3-0-6) 

 Human Dimensions 
2403328*    ข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  3(3-0-6) 

 และวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 Debates in Contemporary Social and Cultural Changes 

2403480 สัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัย    3(3-0-6) 
 Seminar on Contemporary Social Issues 
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วิชาบังคับเลือก      15 หน่วยกิต 
  ใหน้สิติเลอืกกลุ่มรายวชิาบงัคบัเลอืกดงัตอ่ไปนี้เพยีง 1 กลุ ่ม และลงทะเบยีนเรยีนวชิาในกลุ่ม

นั้นๆ ใหค้รบทกุวชิา 
 ก. กลุ่มวิชาสังคมวิทยา 

2403352 สังคมวิทยาพัฒนาการ     3(3-0-6) 
 Sociology of Development  

2403360* สังคมจิตวิทยา      3(3-0-6) 
 Psycho Sociology 

2403361* สังคมพ้นพรหมแดน     3(3-0-6) 
 Beyond Society 

2403362* การอ่านวรรณกรรมทางสังคมวิทยา   3(3-0-6) 
 Reading in Sociology 

2403465 การสำรวจประชามติและการวิจัยตลาด    3(2-3-4) 
 Public Opinion Survey and Market Research   

ข. กลุ่มวิชามานุษยวิทยา 
2403363* อัตลักษณ์ทางสังคมและความหลากหลายของวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Social Identity and Cultural Diversity 
2403364* มานุษยวิทยาการเมือง     3(3-0-6) 

 Political Anthropology 
2403365* มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์    3(3-0-6) 

 Historical Anthropology 
2403366* มานุษยวิทยาองค์การ     3(3-0-6) 

 Organizational Anthropology 
2403367* การอ่านวรรณกรรมทางมานุษยวิทยา   3(3-0-6) 

 Reading in Anthropology 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    39 หน่วยกิต 
2404213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ  3(3-0-6) 

 Introduction to Public Finance Administration 
2404220 ระบบการบริหารงานของไทย    3(3-0-6) 

 Thai Administration System 
2404310 การบริหารและสังคม     3(3-0-6) 

 Administration and Society  
2404312 การบริหารงานบุคคล     3(3-0-6) 

 Personnel Administration  
2404324 นโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

 Public Policy  
2404364 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    3(3-0-6) 

 Quantitative Analysis 
2404368 สถิติสำหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 
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 Statistics for Administrators 
2404411      เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร   3(3-0-6)  

 Techniques and Method for Administration Improvement 
2404412 รัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบัติการ    3(3-0-6) 

 P.A. Workshop 
2404414 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 

 Readings in Public Administration 
2404415 กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
 Law and Public Administration  
2404419 ขอบเขตและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  3(3-0-6) 

Scope and Methods of Public Administration  
2404436* ทฤษฎีองค์การสาธารณะ    3(3-0-6) 

 Public Organization Theories 

 2.3 วิชาเลือก หรือ วิชาโท   
2.3.1 ไม่เลือกเรียนวิชาโท      
สาขาวิชาการปกครอง ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจำนวน     24    หน่วยกิต 
2400302 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง   3(3-0-6) 

Politics and Political Communication 
2400303 การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ     3(3-0-6) 
 Politics and Public Opinions  
2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 

 Internship 
2401213   การปกครองและการเมืองยุโรป    3(3-0-6) 

 Government and Politics of European Countries  
2401214 การปกครองและการเมืองของสหราชอาณาจักร  3(3-0-6) 

 Government and Politics of the United Kingdom 
2401215 การปกครองและการเมืองของสหรัฐอเมริกา  3(3-0-6) 

Government and Politics of the United States of America 
2401351 กระบวนการทางการปกครองของไทย    3(3-0-6) 

 Thai Administrative Processes 
2401356 การปกครองและการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

3(3-0-6) 
 Government and Politics of Southeast Asia  
2401359 พฤติกรรมทางการเมือง     

3(3-0-6) 
 Political Behavior 

2401360 ความคิดทางการเมืองของไทย    3(3-0-6) 
 Thai Political Thoughts  

2401401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีการเมืองแนวมาร์กซิสต์ 3(3-0-6) 
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 Introduction to Marxist Political Theory 
2401402 การวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่  3(3-0-6) 
 Modern Marxist Political Analysis 
2401403 การเมืองกับธุรกิจ     3(3-0-6) 

 Politics and Business 
2401405 เพศกับการเมือง     3(3-0-6) 

 Gender and Politics 
2401406 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย   3(3-0-6) 

 Environmental Politics and Policy 
2401407*   การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง    3(3-0-6) 

 Conflict Transformation 
2401408 การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ   3(3-0-6) 
 Politics and Policy Implementation 
2401409    การเมืองกับนโยบายการพัฒนาเมือง   3(3-0-6) 

Politics and Urban Development Policy 
2401412 ปรัชญาการเมืองยุคกลาง    3(3-0-6) 

Medieval Political Philosophy 
2401413 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย    3(3-0-6) 

Contemporary Political Philosophy 
2401414 ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก    

3(3-0-6) Non-Western Political Philosophy   
2401415 ปรัชญาสังคมศาสตร์     3(3-0-6) 

 Philosophy of Social Science 
2401416 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง   3(3-0-6) 

 History of Political Thought 
2401417 หัวข้อคัดสรรทางการเมือง    3(3-0-6) 

 Selected Topics in Politics  
2401418 นักคิดทางการเมืองและสังคม    3(3-0-6) 

Social and Political Thinkers 
2401419 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยสมัยใหม่  

3(3-0-6) 
 Monarch and Modern Thai Politics 

2401453 การปกครองและการเมืองของเอเชีย   3(3-0-6) 
 Government and Politics of Asia 

2401456 การปกครองและการเมืองของญี่ปุ่น   3(3-0-6) 
 Government and Politics of Japan  
2401467 ชนชั้นนำทางการเมือง     3(3-0-6) 

 Political Elites 
2401491 การศึกษาเฉพาะบุคคล     

3(3-0-6) 
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 Individual Studies 
2401492 ปรัชญา การเมือง และปรัชญามานุษยวิทยา  3(3-0-6) 
 Philosophy, Politics and Philosophical Anthropology  
3006431 นิติเวชศาสตร์      2(2-0-4) 

 Introduction to Forensic Medicine 
3401122 กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว   3(3-0-6) 

 Persons and Family Law 
3402111 กฎหมายอาญา 1     3(3-0-6) 

 Criminal Law: I for Political Science 
3402114 กฎหมายอาญา 2     3(3-0-6) 

 Criminal Law II for Political Science 
3403303   กฎหมายลักษณะพยาน     2(2-0-4) 

Evidence 
3403315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   3(3-0-6) 

 Criminal Procedure 
3403484 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา   2(2-0-4) 

 Investigation and Inquiry                                        
3404470 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน   2(2-0-4) 

 Law on Land Management 

 

สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจำนวน    27 หน่วยกิต 
▪ ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

และต้องเป็นวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 วิชา 

▪ และเลอืกเรยีนรายวชิาคณะรฐัศาสตรใ์นภาควชิาหรอืนอกภาควชิา 6 หนว่ยกติ 

2400212  ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่   3(3-0-6) 
Violence in Modern World Politics   

2400307    การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Negotiation 

2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 
 Internship 

2402322   ประเด็นปัญหาความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 3(3-0-6) 
Regional Security Issues in Developing Countries  

2402337     ยุทธศาสตร์ศึกษา     3(3-0-6) 
 Strategic Studies 

2402341  อาเซียนในการเมืองโลก    3(3-0-6) 
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 ASEAN in World Politics     
2402342    การเมืองการปกครองของจีน    3(3-0-6) 

 Chinese Government and Politics  
2402347  นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศ   3(3-0-6) 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Foreign Policies of Southeast Asian States    

2402348    นโยบายต่างประเทศของจีน    3(3-0-6) 
 Chinese Foreign Policy      

2402349    นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น    3(3-0-6) 
 Japanese Foreign Policy      

2402350     นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา   3(3-0-6) 
 United States Foreign Policy   

2402352    นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
Foreign Policies of Middle East States  

2402353      ความมั่นคงในการเมืองโลก    3(3-0-6) 
 Security in World Politics  

2402355    นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้  3(3-0-6) 
 Foreign Policies of South Asian States  

2402356  การเมืองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Politics of International Economic Relations  
2402357   การเมืองโลกผ่านสื่อภาพยนตร์    3(3-0-6) 

Global Politics through Film     
 
2402371* ภูมิภาคนิยมอาเซียน     3(3-0-6) 

ASEAN Regionalism 
2402372*   นโยบายต่างประเทศของประเทศในยุโรปและรัสเซีย 3(3-0-6) 

Foreign Policies of European Countries and Russia   
2402373*  นโยบายตา่งประเทศศกึษาตามประเดน็หรอื  3(3-0-6) 
 อาณาบรเิวณคดัสรร 

 Foreign Policy Studies in Selected Issues/Areas  
2402374*  ภูมิรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 

 Geopolitics 
2402375*  ภูมิภาคนิยมและการอภิวัตน์เป็นภูมิภาคเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

Regionalism and Regionalization in Comparative 
Perspective 

2402376*  เพศสภาพกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Gender and International Relations   

2402377*  เรื่องคัดสรรในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Selected Topics in International Relations   

2402404* ความขัดแย้งระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
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 International Conflict      
2402405*  เศรษฐกิจการเมืองโลกในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 

Global Political Economy in Everyday Life    
2402431*   สมัมนาแนวคดิและแนวปฏบิตัดิา้นความสมัพนัธ ์  3(3-0-6) 
 ระหวา่งประเทศ   

Seminar in Concepts and Practices of International Relations 
2402432*  สัมมนาอาเซียนศึกษา     3(3-0-6) 

Seminar in ASEAN Studies   
2402433*  สัมมนาการต่างประเทศจีน    3(3-0-6) 

 Seminar in Chinese Foreign Relations  
2402434*   สัมมนาการต่างประเทศของสหภาพยุโรปและรัสเซีย 3(3-0-6) 

 Seminar in Foreign Relations of the European Union and 
Russia 

2402435*   สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงมนุษย์   3(3-0-6) 
 Seminar in Human Rights & Human Security   

2402436*  สัมมนาประเด็นวาระในการเมืองโลก   3(3-0-6) 
 Seminar in Global Politics Agenda    
2402437* สัมมนาเศรษฐกิจการเมืองโลกและโลกาภิวัตน์  3(3-0-6) 

 Seminar in Global Political Economy and Globalization 
2402480   สัมมนาปัญหาความมั่นคงของไทย   3(3-0-6) 

Seminar in Thai Security Problems  
 2402481 สัมมนาการต่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 
    Seminar in Thai Foreign Relations  
  
  2402482   สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ   3(3-0-6) 
    ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    Seminar in Foreign Relations of Southeast Asian States  
  2402483      สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก 3(3-0-6) 
    Seminar in Foreign Relations of East Asian States  
  2402484     สัมมนาการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา   3(3-0-6) 
    Seminar in United States Foreign Relations  
  2402486     สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง 3(3-0-6) 
    Seminar in Foreign Relations of Middle East States  
  2402487    สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้  3(3-0-6) 
    Seminar in Foreign Relations of South Asian States  
  2402492      การศึกษาเฉพาะบุคคล     3(3-0-6) 
    Individual Studies     

  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  ให้นิสิตเลือกกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งจาก 3 กลุ่มวิชา จำนวน   18  หน่วยกิต  
 และวิชาเลือกอื่นๆ อีก 6 หน่วยกิต  รวม     24 หน่วยกิต 
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▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง    18 หน่วยกิต 

  2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ   3(3-0-6) 
    Public Budgetary Management Process  
  2404426 การบริหารภาษีอากร     3(3-0-6) 
    Tax Administration   
  2404428 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ 3(3-0-6) 
    Economic, Fiscal and Monetary Policy Management 
  2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง   3(3-0-6) 
    Advanced Public Policy Analysis 
  2404430 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ  3(3-0-6) 
    Governmental Financial Management Information System 
  2601115 การบัญชีการเงิน      3(2-3-4) 
    Financial Accounting 

▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล    18 หน่วยกิต 
  2404315 แรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6) 
    Labour Relations 
  2404317 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    Human Resource Planning 
  2404353 การวัดและประเมินบุคคล     3(3-0-6) 
    Personnel Measurement and Evaluation 
  2404416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
    Human Resources Development 
   
  2404425 การบริหารค่าตอบแทน     3(3-0-6) 
    Reward  Management 
  2601112      การบัญชีการเงินเบื้องต้น     3(2-3-4) 
    Introduction to Financial Accounting  

▪ กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน    18 หน่วยกิต 
  2404318 การกำกับติดตามและประเมินผล    3(3-0-6) 
    Monitoring and Evaluation 
  2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ   3(3-0-6) 
    Public Budgetary Management Process 
  2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง   3(3-0-6) 
    Advanced Public Policy Analysis 
  2404431 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ   3(3-0-6) 
    National Policy Planning Process  
  2404470 การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  3(3-0-6) 
    Project Planning and Feasibility Study 
  2601112      การบัญชีการเงินเบื้องต้น     3(2-3-4) 
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    Introduction to Financial Accounting  
หมายเหตุ  หากนิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาบริหารการคลัง ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา 

2601115 การบัญชีการเงินแล้วประสงค์จะเปลี่ยนกลุ่มวิชา ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 
2601112 การบัญชีเบื้องต้น อีก 

 

▪ วิชาเลือกอื่นๆ  (สำหรับทุกกลุ่มวิชา)    6 หน่วยกิต 
      โดยต้องเป็นรายวิชาสัมมนา 1 วิชา 
  2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 
    Internship  
  2404316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) 
    Introduction to Management Information Systems  
  2404319      กระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ   3(3-0-6) 
    National Development Policy Process 
  2404417      ระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์   3(3-0-6) 
    Central and Commercial Banking Systems  
  2404433 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสังคม  3(3-0-6) 
    Social Policy Planning and Management 
  2404434 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
    Economic Policy Planning and Management 
  2404435 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
    Environmental  Policy Planning and Management 

   
 
  2404452      การบริหารรัฐวิสาหกิจ     3(3-0-6) 
    Public Enterprise Administration 
  2404480 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
    Seminar in Public Administration 
  2404467 การศึกษาค้นคว้าอิสระ     3(3-0-6) 
    Independent Studies      
  2601255      การบัญชีบริหาร      3(3-0-6) 
    Managerial Accounting 

  2.3.2 เลือกเรียนวิชาโท 
  1.)  นิสิตที่เลือกเรียนวิชาโทสามารถเลือกเรียนจาก 

▪ วิชาโทที่คณะต่างๆ เปิดสอน    18 หน่วยกิต 
▪ วิชาโทนอกสาขาวิชา     18 หน่วยกิต 

   (นสิติภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา สามารถเลอืกเรยีนวชิาโทจากวชิาโทนี้ได)้ 

  วิชาโทการปกครอง (สำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา) 
  นิสิตนอกภาควิชาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   18 หน่วยกิต 

และ
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  2401216   รัฐและสังคม      3(3-0-6)
    State and Society  
  2401217      การเมืองไทยสมัยใหม่     3(3-0-6) 
    Modern Thai Politics  
  2401300      ปรัชญาการเมือง      3(3-0-6) 
    Political Philosophy 
  2401303      ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
    Comparative Democratic Regimes 
  2401304      การเมืองเรื่องการพัฒนา     3(3-0-6) 
    Politics of Development  
  2401305      การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค   3(3-0-6) 
    Local and Regional Politics and Governments 
  2401306      รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง   3(3-0-6) 
    Constitution and Political Institutions 
  2401356      การปกครองและการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
    Government and Politics of Southeast Asia    
  2401359      พฤติกรรมทางการเมือง     3(3-0-6) 
    Political Behavior 
  2401405 เพศกับการเมือง      3(3-0-6) 
    Gender and Politics 
  หรือวิชาอื่นๆ ในภาคโดยความยินยอมของผู้สอนเป็นลายลักษณ์อักษร 

   

 วิชาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา) 
▪ วิชาบังคับ 1  รายวิชา     3 หน่วยกิต 

  2400112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
    Introduction to International Relations  

▪ เลือกเรียนรายวิชาเลือกต่างๆ ของภาควิชา  15 หน่วยกิต 

ยกเว้นรายวิชา การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชาการอ่านวรรณกรรม
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1, 2, 3 ที่ต้องขออนุมัติจากภาควิชาฯ เป็นรายกรณี 
อนึ่ง สำหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ที่ต้องเรียนวิชา 2400112  เป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับคณะ      

อยู่แล้วและประสงค์จะเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นวิชาโทให้เลือกเรียนวิชาอื่นๆ ของภาค
วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ครบ 18 หน่วยกิต 

หมายเหต ุ ข้อแนะนำสำหรับการเรียนวิชาเลือกของภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือ
สำหรับผู้ที่สนใจเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นวิชาโท 

1) นิสิตอาจเลือกรายวิชาให้ครอบคลุมแขนงย่อยต่างๆ ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้รอบในพื้นที่และมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และประเด็น
ปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก 
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2) นิสิตที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เชิงลึกในแขนงวิชาของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ  แขนงหนึ่งแขนงใดเป็นพิเศษ (IR subfield) สามารถเลือกลงกลุ่มวิชาที่จัดอยู่ใน
แขนงนั้นได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ในการจัดตารางเรียนและการวางแผนการเรียน
รายวิชาของนิสิตแต่ละคนเอง เพราะด้วยข้อจำกัดของเวลาเรียนตามตารางสอน ทำให้บาง
รายวิชาที่ภาควิชาฯ เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาต้องเปิดซ้อนเวลากันหรือซ้อนเวลากับ
รายวิชาอื่นๆ นอกภาควิชาฯ ปัญหาในการลงทะเบียนเช่นนี้เกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้น นิสิตควร
วางแผนการเรียนล่วงหน้า   

3) รายวิชาของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดัง
ต่อไปนี้ 
▪ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนศึกษา (Southeast Asian and ASEAN Studies) 
▪ นโยบายต่างประเทศศึกษา (Foreign Policy Studies) 
▪ ความมั่นคงศึกษา (Security Studies) 
▪ เศรษฐกิจการเมืองโลก (Global Political Economy) 
▪ โลกาภิบาล (Global Governance) 

นิสิตที่สนใจรายวิชาของกลุ่มวิชาเหล่านี้ สามารถหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน
ตารางสอนตารางสอบของภาควิชาฯ เพื่อวางแผนการลงทะเบียน หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

   

 วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สำหรับนิสิตนอก หรือในสาขาวิชา) 
นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชาอื่นๆ สามารถเลือกลงทะเบียนเรียน

ตามกลุ่มรายวิชาต่างๆ จำนวน 1 กลุ่มวิชา (18 หน่วยกิต) จากจำนวน 3 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

  ก. กลุ่มวิชาสังคมวิทยาสภาวะสมัยใหม่ 
  2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 
    Internship 
  2403408 สังคมวิทยาการเมือง     3(3-0-6) 
    Political Sociology 
  2403409 สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์  3(3-0-6) 
    Family Institution and Human Security 
  2403419* สังคมวิทยาว่าด้วยสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
    Sociology of Mass Media 
  2403420* สังคมวิทยาสุขภาวะและความเจ็บป่วย   3(3-0-6) 
    Sociology of Health and Illness  
  2403421* สังคมวิทยาว่าด้วยชีวิตและความตาย   3(3-0-6) 
    Sociology of Life and Death 
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  2403422* สังคมวิทยาพิบัติภัย      3(3-0-6) 
    Sociology of Disaster 
  2403423* สังคมวิทยาว่าด้วยความมีชื่อเสียง    3(3-0-6) 
    Sociology of Celebrity  
  2403424* ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากล   3(3-0-6) 
    Localism and Cosmopolitanism 
  2403425* สังคมวิทยาประชากร     3(3-0-6) 
    Sociology of  Population 
  2403491  การศึกษาเฉพาะบุคคล     3(3-0-6) 
    Individual Studies 

  ข. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม  
  2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 
    Internship 
  2403426* สตรีนิยมและเพศสภาวะ     3(3-0-6) 
    Feminism and Gender 
  2403427* ศาสนาในสังคมสมัยใหม่     3(3-0-6) 
    Religion in Modern Society 
  2403428* นิเวศวิทยาวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
    Cultural Ecology 
  2403429* การเปลี่ยนแปลงเมือง/ชนบท    3(3-0-6) 
    Urban-Rural Transformations 

 
  2403412 มานุษยวิทยาธุรกิจ     3(3-0-6) 
    Business Anthropology 
  2403430* มานุษยวิทยาสื่อสังคม     3(3-0-6) 
    Anthropology of Social Media 
  2403431* ภาพยนตร์กับสังคม     3(3-0-6) 
    Films and Society  
  2403432* ชายแดนศึกษา      3(3-0-6) 
    Border Studies 
  2403433* ท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์     3(3-0-6) 
    Locality and Globalization 
  2403491  การศึกษาเฉพาะบุคคล     3(3-0-6) 
    Individual Studies 

ค. กลุ่มวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  
  2400308 การฝึกงาน      3(0-6-3) 
    Internship 
  2403185 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
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    Juvenile Delinquency 
  2403358 ปัญหาสังคม      3(3-0-6) 
    Social Problems 
  2403359 ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี    3(3-0-6) 
    Social Conflict and Peace Making 
  2403402 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา    3(3-0-6) 
    Criminal Justice Process 
  2403434* สังคมวิทยากฎหมาย     3(3-0-6) 
    Sociology of Law 
  2403435* สังคมวิทยาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด   3(3-0-6) 
    Sociology of Corrections 
  2403436* เหยื่อวิทยา      3(3-0-6) 
    Victimology   
  2403437* การก่อการร้าย      3(3-0-6) 
    Terrorism 
  2403438* อาชญากรรมทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
    Business Crime  
  2403491  การศึกษาเฉพาะบุคคล     3(3-0-6) 
    Individual Studies 

 

  วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (สำหรับนิสิตนอกสาขาวิชา) 
  เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้      18 หน่วยกิต 
  2404213      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
    Introduction  to  Public  Finance  Administration 
  2404220      ระบบการบริหารงานของไทย    3(3-0-6) 
    Thai  Administration  System 
  2404310      การบริหารและสังคม     3(3-0-6) 
    Administration And  Society  
  2404312      การบริหารงานบุคคล     3(3-0-6)
    Personnel Administration   
  2404324      นโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
    Public Policy 
  2404368 สถิติสำหรับนักบริหาร     3(3-0-6) 
    Statistics for Administrators 
  2404411      เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร   3(3-0-6) 
    Techniques and Method for Administration Improvement 
  2404416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3(3-0-6) 
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    Human Resources Development 
  2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ   3(3-0-6) 
    Public Budgetary Management Process 
  2404436 ทฤษฎีองค์การสาธารณะ     3(3-0-6)
    Public Organization Theories 

 2.)  และเลือกวิชาอื่นๆ ตามข้อกำหนดของสาขาวิชาดังนี้ 
▪ สาขาวิชาการปกครอง     6 หน่วยกิต 

▪ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   9 

หน่วยกิต(เป็นวิชาเลือกระดับภาควิชา โดยที่เป็นวิชาสัมมนา 1 วิชา) 

▪ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   6 

หน่วยกิต(รายวิชาเลือกนอกสาขาวิชา หรือ รายวิชาภายในสาขาวิชา) 

▪ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    6 

หน่วยกิต(เป็นวิชา 2404480 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์   

และวิชา 2600112 การบัญชี การเงินเบื้องต้น)    

 3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี      6 หน่วยกิต 

3.1.4 แผนการศึกษา 

สาขาวิชาการปกครอง 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาต้น 

                หน่วยกิต 
 2400111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   3 
 2400113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3 
 2400118 ตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   3 
 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1       3 
 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป        3 
           18 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 
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 2400116 การเมืองและการปกครองของไทย     3 
 2900112 เศรษฐศาสตร์ 2       3 
 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 
 หมายเหตุ xxxxxxx    ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 
 2400114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3 
 2400119 การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์     3 
 5500223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1    3 
 2401217 การเมืองไทยสมัยใหม่      3 

xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม   3 
 2400117 การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่   3 
 5500224 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2    3 
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 2400206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ   3 
xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 

 xxxxxxx  วิชาเลือก หรือ วิชาโท      3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

 หมายเหตุ xxxxxxx   ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2401216 รัฐและสังคม       3 
 2401300 ปรัชญาการเมือง       3 
 2401303 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ     3 
 2401306 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง     3 

xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2401301 ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง     3 
 2401304 การเมืองเรื่องการพัฒนา      3 
 2401305 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค    3 
 2401309 ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์    3 
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 xxxxxxx  วิชาเลือกหรือวิชาโท      3 
           18 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2401212 กฎหมายปกครอง      3 

2401307 ขบวนการทางการเมืองและสังคม     3 
 2401xxx วิชาสัมมนา       3 
 xxxxxxx  วิชาเลือกหรือวิชาโท      6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           18 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 xxxxxxx  วิชาเลือกหรือวิชาโท      12 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           15 

แผนการศึกษา 
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   3 
 2400113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3 
 2400118 ตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   3 
 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1       3 
 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
           18 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 
 2400116 การเมืองและการปกครองของไทย     3 
 2900112 เศรษฐศาสตร์ 2       3 
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 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 
  

 หมายเหตุ xxxxxxx    ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 
 2400114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3 
 2400119    การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์     3 
 5500223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป        3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 

2400115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม   3 
 2400117 การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่   3 
 2402222 การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 19 และ 20   3 
 5500224 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
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 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 
 หมายเหตุ xxxxxxx   ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2402305 การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา  3 
 2402309 ทฤษฏีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3 
 2402224 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก    3 
 2402401 การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1  3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก หรือ วิชาโท      3 
           18 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2402310 เศรษฐกิจการเมืองโลก      3 
 2402402 การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2  3 
 2402315 องค์การระหว่างประเทศ      3 
 2402223 เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก     3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก หรือ วิชาโท      6 
           18 
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ปีที่ 4   ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2402403 การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 3  3 
 2402300 นโยบายต่างประเทศวิเคราะห์     3 
 2402316 กฎหมายระหว่างประเทศ      3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก หรือ วิชาโท      3 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           18 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 xxxxxxx  วิชาเลือก หรือ วิชาโท      12 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           15 

แผนการศึกษา 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   3 
 2400113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3 
 2400118 ตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   3 
 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1       3 
 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
           18 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 
 2400116 การเมืองและการปกครองของไทย     3 
 2900112 เศรษฐศาสตร์ 2       3 
 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3 
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 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป        3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 
 หมายเหตุ xxxxxxx   ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx   ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 
 2400114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3  
 2400119 การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์    3 
 5500223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป        3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม   3 
 2400117 การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่   3  
 5500224 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           15 

 หมายเหตุ xxxxxxx    ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
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   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

แผนการศึกษา สำหรับนิสิตที่เลือกวิชาบังคับสาขา กลุ่มวิชาสังคมวิทยา 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2403313 อาชญาวิทยา       3 
 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา      3 
 2403319 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 
 2403318 ทฤษฎีมานุษยวิทยา      3 
 2403360 สังคมจิตวิทยา       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2403315 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3 
 2403352 สังคมวิทยาพัฒนาการ      3 
 2403327 มนุษยมิติ       3 
 2403362 การอ่านวรรณกรรมทางสังคมวิทยา    3 
 xxxxxxx  วิชาโท        6 
           18 
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ปีที่  4  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2403328 ข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ   3 
   วัฒนธรรมร่วมสมัย 
 2403465 การสำรวจประชามติและการวิจัยตลาด    3 
 24xxxxx วิชาเลือกอื่นๆ ในคณะ      3 
 xxxxxxx  วิชาโท        6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           18 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2403361 สังคมพ้นพรหมแดน      3 
 2403480 สัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัย     3 
 24xxxxx วิชาเลือกอื่นๆ ในคณะ      3 
 xxxxxxx  วิชาโท        6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           18 
  

แผนการศึกษา สำหรับนิสิตที่เลือกวิชาบังคับสาขา กลุ่มวิชามานุษยวิทยา 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น 
          หน่วยกิต 
 2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา      3 
 2403318 ทฤษฎีมานุษยวิทยา      3 
 2403319 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์     3 
 2403313 อาชญาวิทยา       3 
 xxxxxxx  วิชาโท        3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2403315 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์    3 
 2403327 มนุษยมิติ       3 
 2403365 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์     3 
 2403366 มานุษยวิทยาองค์การ      3 
 xxxxxxx  วิชาโท        6 
           18 
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ปีที่  4  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2403328 ข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ   3 
   วัฒนธรรมร่วมสมัย 
 2403364 มานุษยวิทยาการเมือง      3 
 2403367 การอ่านวรรณกรรมทางมานุษยวิทยา    3 
 xxxxxxx  วิชาโท        9 
           18 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2403363 อัตลักษณ์ทางสังคมและความหลากหลายของวัฒนธรรม  3 
 2403480 สัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัย     3 
 24xxxxx วิชาเลือกอื่นๆ ในคณะ      6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       6 
           15 

แผนการศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาต้น 

                หน่วยกิต 
 2400111 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง   3 
 2400113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   3 
 2400118 ตรรกะวิทยาและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์   3 
 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1       3 
 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป        3 
           18 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย     3 
 2400116 การเมืองและการปกครองของไทย     3 
 2900112 เศรษฐศาสตร์ 2       3 
 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
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           18 
 หมายเหตุ xxxxxxx   ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2400112 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3 
 2400114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์    3  
 2400119 การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์     3 
 5500223 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 1    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2400115 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม   3 
 2400117 การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่   3  
 5500224 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2    3 
 xxxxxxx  วิชาศึกษาทั่วไป       3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
 กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง  
 2601115 การบัญชีการเงิน       3 
 กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน และวิชาโท  
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 2601112 การบัญชีการเงินเบื้องต้น      3 
           18 

 หมายเหตุ xxxxxxx    ภาษาต่างประเทศ : เลือกวิชาจากคณะอักษรศาสตร์ 
   xxxxxxx    ภาษาอังกฤษ : เลือกวิชาจากสถาบันภาษาที่กำหนดให้เลือก 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2404213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ  3 
 2404310 การบริหารและสังคม      3 
 2404324 นโยบายสาธารณะ      3 
 2404364 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      3 
 2404419 ขอบเขตและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 
 xxxxxxx  ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ)  3 
           18 
  

ปีที่  3  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2404220 ระบบการบริหารงานของไทย     3 
 2404368 สถิติสำหรับนักบริหาร      3 
 2404312 การบริหารงานบุคคล      3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก/วิชาโท       3 
 xxxxxxx  วิชาเลือกอื่นๆ       3 
           18 
 วิชาเลือก ของกลุ่มสาขาวิชา 
 1.  กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง            หน่วยกิต 
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 2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ    3 
 2.  กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล           หน่วยกิต 
 2404353 การวัดและประเมินบุคคล      3 
 3.  กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน           หน่วยกิต 
 2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ    3 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาต้น 
                หน่วยกิต 
 2404411 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร    3 
 2404415 กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์     3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก/วิชาโท       6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
 xxxxxxx  วิชาเลือกอื่นๆ       3 
           15 

 วิชาเลือก   
 1.  กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง            หน่วยกิต 
 2404426 การบริหารภาษีอากร      3 
 2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง    3 
 2.  กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล           หน่วยกิต 
 2404315 แรงงานสัมพันธ์       3 
 2404317 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์     3 
 3.  กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน           หน่วยกิต 
 2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง    3 
 2404470 การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ   3 

 วิชาเลือกอื่นๆ*  
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                หน่วยกิต 
 2404480 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์     3 
 *นิสิตทุกคนต้องเลือก วิชาสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 3 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกด้วย 

ปีที่  4  ภาคการศึกษาปลาย 
                หน่วยกิต 
 2404412 รัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบัติการ     3 
 2404414 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์    3 
 2404436* ทฤษฏีองค์การสาธารณะ      3 
 xxxxxxx  วิชาเลือก/วิชาโท       6 
 xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี       3 
           18 

 วิชาเลือก   
 1.  กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง            หน่วยกิต 
 2404428 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ  3 
 2404430 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ   3 
 2.  กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล           หน่วยกิต 
 2404425 การบริหารค่าตอบแทน      3 
 2404416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     3 
 3.  กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน           หน่วยกิต 
 2404318 การกำกับติดตามและประเมินผล     3 
 2404431 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ    3 
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คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา  

เนื้อหารายวิชาบังคับคณะ 

2400105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย           
3(3-0-6) 
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  แนวทางการศึกษากฎหมาย ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่นๆ นัยของ
กฎหมาย ระบบกฎหมายที่สำคัญของโลก ระบบกฎหมายไทย ลักษณะของกฎหมาย ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย 
การจัดแบ่งประเภทกฎหมายวิธีการทางกฎหมาย และแนวคิด และกลไกสำคัญในกฎหมาย 
  Introduction to Law  
  INTRO LAW       
  Approaches to law; relationship between law and other disciplines; definition 
of law; major legal systems of the world; Thai legal system; aspects of law; hierarchy of laws; 
classification of law; legal methods; concepts and main mechanism in law. 

2400111* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง         
3(3-0-6) 
  ความหมาย ความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลักในการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์ รัฐและระบบราชการ การกำหนดนโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน์ การจัดการปกครอง และความคิด
ทางการเมือง ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง 
  Introduction to Politics and Government      
  INTRO POL GOV 
  Definition, history and the scope of the study of political science; main concepts in 
political science, state and bureaucracy, public policy formulation, globalization, governance, 
political thoughts, political doctrines and ideologies. 

2400112* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       3 
(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในมิติเชิงวิเคราะห์และเชิงประจักษ์
แนวคิด แนวทางการศึกษา และระดับการวิเคราะห์ที่สำคัญซึ่งใช้เป็นหลักสำหรับการอธิบายและทำความเข้าใจ
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างตัวแสดงต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้าง สถาบัน และ
กระบวนการพื้นฐานที่กำกับหรือรองรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐด้วยกัน และระหว่างรัฐกับตัวแสดงอื่น เครื่องมือ
และวิธีการที่ตัวแสดงใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัยและความ
ท้าทายใหม่ในการเมืองโลก 
  Introduction to International Relations     
  INTRO IR 
  Introduction to international relations in analytical and empirical dimensions; 
key concepts, approaches, and levels of analysis that are principle for framing explanation 
and understanding of conflicts and cooperations among various actors in international 
relations; basic structures, institutions and basic processes that mediate or support 
interactions among states as well as states and other actors; instruments and means actors 
use to achieve their ends in international relations; contemporary issues and new challenges 
in world politics. 
2400113* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา        
3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ประวัติความเป็นมาของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลา  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ทางสังคม สถาบันสังคม กลุ่มสังคม การจัดระดับชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมร่วม พหุสังคม เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม
ไทย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาสังคม 
  Introduction to Sociology and Anthropology 

  INTRO SOC ANTHRO 

  Introduction to the study of society and culture, methods in the study of 

sociology and anthropology; history of sociology and anthropology; social organization; 

culture, socialization;  social institutions, social groups, social stratification, social and cultural 

changes, deviant behavior, collective behavior, plural society, races, ethnic groups, multiculturalism 

in Thai society, cultural identity and social problems. 

2400114* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์         
3(3-0-6) 
  ขอบเขตและพัฒนาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิดสำคัญ แนวปฏิบัติ และระบบ
การบริหาร การนำนโยบาย แผน และโครงการไปปฏิบัติ การบรหิารงานบคุคล การจั ดการ และระบบราชการ 
กระบวนการหรอืหนา้ที่ตา่งๆ ของนกับรหิาร ความเกี่ยวพนักบัองคก์ารสาธารณะ ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารกบัการ
บรหิาร อิทธิพลต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย  
  Introduction to Public Administration  

  INTRO PUB ADMIN 
  Scopes, and development of public administration; theories, approaches, main 
concepts and administrative systems; policy; planning and program implementation; personnel 
administration; management and bureaucracy; processes or functions of administrators involvement 
with public organizations; the relationship between organizations and management; influences that 
affect organizations and public administration in Thailand. 
  

2400115* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเมืองและสังคม         

3(3-0-6) 

  การสำรวจความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และสังคม ปัญหาพื้น

ฐานของปรัชญาการเมือง ประเด็นและแนวคิดหลักในทฤษฎีสังคมวิทยาดั้งเดิม และร่วมสมัย 

  Introduction to Social and Political Theory 

  INTRO SOC POL THEO   

  Survey of basic ideas and theories of politics, government and society; basic 

problems in political philosophy, key issues and concepts in classical and contemporary 

sociological theories. 
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2400116* การเมืองและการปกครองของไทย          

3(3-0-6) 

  วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 โครงสร้าง

การปกครองของไทย สิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบของพลเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการ

ทางการเมือง กลุ่มธุรกิจและกลุ่มอิทธิพล นโยบายการปกครอง ประเด็นต่างๆ ในด้านการเมืองการปกครอง

ของไทย ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล การคอร์รัปชั่น การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจในการ

บริหาร รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และระบบรัฐสภา การเลือกตั้ง อำนาจนิยมในระบบการเมืองการปกครอง

ไทย  และการมีส่วนร่วมทางการเมือง   

  Politics and Government of Thailand   

  POL GOV THAI    

  Evolution of Thai politics and government after the change of the political regime  

in 1932; structure of Thai government, rights, liberty and responsibilities of citizens, political 

institutions, political process, business and pressure groups, and government policies; various 

issues in Thai politics and government: instability of the government, corruption, administrative 

centralization, and decentralization, constitution, political parties and parliamentary system, 

election, authoritarianism in Thai political system and government and political participation. 

2400117* การต่างประเทศของไทยในการเมืองโลกสมัยใหม่         
3(3-0-6) 
  การปรับตัวด้านการเมืองและเศรษฐกิจของสยามสู่ระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ในศตวรรษ
ที่ 19 และ 20 ความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของไทยกับชาติมหาอำนาจและผลกระทบต่อการเมืองภายในและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ประเด็น
ปัจจุบันด้านการต่างประเทศของไทย 
  Thai Foreign Relations in Modern World Politics   
  THAI FGN REL 
  Siam’s political and economic adjustments into the modern international 
system during the 19th and 20th centuries; Thailand’s foreign relations with major powers 
and their impacts on domestic politics and economic development; security and economic 
dimensions of relationships between Thailand and its neighboring countries; current issues in 
Thai foreign relations. 
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2400118* ตรรกะ เหตุผล และการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์         
3(2-2-5) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกวิทยา การคิดเชิงวิพากษ์ การใช้เหตุผล และการสร้างประเด็น
ถกเถียงสำหรับนักรัฐศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ ทักษะการอ่าน การฟัง การบันทึก การค้นคว้าวิจัย และ
การนำเสนอความคิดและข้อถกเถียงโดยการเขียน และการอ้างอิง  

   

  Logic, Reasoning and Social Inquiry 
  LOG REAS SOC INQY 

Introduction to logic, critical thinking, reasoning and argumentation for 
political scientists and social scientists, skills of reading, listening and note taking, research, 
and presentation of ideas and arguments in writing and making references. 

2400119*  การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์          
3(2-2-5) 

เทคนิคพื้นฐานด้านการวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ซึ่งครอบคลุมการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การตีความและการจัดการข้อมูล 

 Research and Basic Statistics for Social Sciences  
 RES STAT SOC SCI    

Basic techniques in social science research and basic statistics as applied to 
the collection, analysis, interpretation and management of data. 

เนื้อหารายวิชาบังคับ สาขาวิชาการปกครอง 

2400206 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ         
3(3-0-6) 
  แนวคิดและวิธีการในการศึกษาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาการเมืองเปรียบ
เทียบตัวอย่างการศกึษาการเมอืงเปรยีบเทยีบในมติแิละระดบัตา่งๆ ไดแ้ก ่ระบบราชการเปรี ยบเทยีบ นโยบาย
สาธารณะเปรียบเทียบ 
  Introduction to Comparative Politics     
  INTRO COMPA POL 
  Concepts and methods in the study of comparative politics; approaches in 
comparative politics with cases from different dimensions and levels; comparative 
bureaucracy, comparative public policy. 

2401212 กฎหมายปกครอง            
3(3-0-6) 
  ศึกษาหลักกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์การใช้อำนาจปกครอง การบริการสาธารณะ เครื่อง
มือปฏิบัติฝ่ายปกครอง ทรัพย์สินสาธารณะ หลักเกณฑ์ว่าด้วยความถูกต้องด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่
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ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ การจัดระเบียบ
การและบทบาทของศาลปกครอง 
  Administrative Law       
  ADMIN LAW 
  The principles of administrative law; rules governing the exercise of administrative 
powers, police power, public service administrative instruments, personnel, and public property; 
rules concerning the legality of administrative action; administrative responsibilities; controls on 
administration; the structure and role of administrative courts. 

2401216 รัฐและสังคม             
3(3-0-6) 
  พัฒนาการและแนวการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม รูปแบบ ปัญหาและการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทรัฐในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมโลก ปัญหาและแนวโน้มของรัฐและสังคมใน
ยุคโลกาภิวัตน์ 
  State and Society        
  State/Society 
  Development of the state and society, relationship and approaches to the 
study of state and society, forms, problems, and changes in the roles of the state in society, 
the relationship between state and global society, problems and trends in the relationship 
between state and society in the age of globalization. 

2401217 การเมืองไทยสมัยใหม่            
3(3-0-6) 
  การเมืองไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพ
ทางการเมืองแต่ละช่วง ด้านลักษณะ สาเหตุ และสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเมืองไทย 
  Modern Thai Politics        
  MODERN THAI POL 
  Thai politics from political change in 1932 to the present: analysis of Thai 
politics in each period in terms of characteristics, causes and environment so as to examine 
factors which influenced it. 

2401300 ปรัชญาการเมือง             
3(3-0-6) 
  ศึกษาแนวความคิดของนักคิดการเมืองในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ โดยเน้นที่นักคิด
และแนวความคิดทางการเมืองในประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมืองตะวันตก 
  Political Philosophy        
  POL PHILO 



  98

  Philosophical and historical approaches of political thought with special emphasis 
on Western classical political thinkers. 

2401301 ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง           
3(3-0-6) 
  ความคดิทางเศรษฐกจิการเมอืงสมยัใหมใ่นยโุรปและอเมรกิา ซึ่งสมัพนัธก์บัการกอ่ตวัของระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของ นักปรัชญา 
และนักทฤษฎีที่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบ คอื เสรนียิม อนรุกัษน์ยิม และสงัคมนยิม 
  Politico-Economic Thought      
  POLI-ECON THOU 
  Modern politico-economic thought in Europe/America, in relation to the 
emergence of capitalism and modern state;  relationships between ideas and societies 
through the writings of some major theorists/philosophers as representing liberalism, 
conservatisms, and socialism. 

2401303 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ           
3(3-0-6) 
  การศึกษาเปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญ โดยเน้น
กระบวนการเปลี่ยนแปลง การสร้างโครงสร้างและสถาบัน 
  Comparative Democratic Regimes      
  COMPA DEM REGI 
  Comparison of regimes of major democratic countries focusing on processes 
of change, structural establishments and institutionalization. 

2401304 การเมืองเรื่องการพัฒนา            
3(3-0-6) 
  ทฤษฎีที่ขัดแย้งกับเกี่ยวกับการพัฒนา และการประยุกต์ทฤษฎีกับบทบาทของรัฐและ
กระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษาการเมืองการพัฒนาในบางประเทศ 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  Politics of Development        
  POL DEV 
  Contending theories of development and underdevelopment and their 
applications through the roles of the states and political processes; case studies of development in 
some countries. 
  Taught in English 

2401305 การเมืองการปกครองท้องถิ่นและภูมิภาค          3(3-0-6) 
  การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
กระบวนการทางการปกครองของไทยจากแงม่มุของกฎหมายและสถาบนั ความสมัพนัธร์ะหวา่งรฐับาลกลางกบั
รฐับาลท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาในระดับภูมิภาค ข้อถกเถียงในเรื่อง การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ 
  Local and Regional Politics and Governments      
  LOC REGIO POL GOV 
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  Comparative studies of local and regional political structure, Thai governmental 
process from legal and institutional approaches; central-local relations; regionalization; 
debates on centralization and decentralization. 

2401306 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง            
3(3-0-6) 
  พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับ
สถาบันการเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา 

  Constitution and Political Institutions       
  CON/POL INST 
  Development, movements and ideas on constitutionalism; the relationships 
between constitution and political institutions; forms of constitution and political institutions 
in Western countries; problem of constitution and political institutions in developing 
countries. 

2401307 ขบวนการทางการเมืองและสังคม           
3(3-0-6) 
  การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ และ กลุ่มผลักดัน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสังคมและการเมือง และประชาสังคมในการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและการเมือง 
  Political and Social Movements 
  POL/SOC MOVE  

Collective actions; social and political mobilization; interest and pressure 
groups in public policy process; people’s participation and civil society in social and political 
change. 

2401309 ศึกษาวรรณกรรมพื้นฐานทางรัฐศาสตร์          
3(3-0-6) 
  ศกึษางานเขยีนภาษาองักฤษบางสว่นทางรฐัศาสตรใ์นระดบัเบื้องตน้ในลกัษณะอา่นเอาเรื่อง 
  Basic Readings in Political Science      
  BASIC READ POL SCI 
  Basic level of political science excerpts in the English language as comprehension 
passages. 

เนื้อหารายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาการปกครอง 

2401308 สัมมนาขอบข่ายและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์         
3(3-0-6) 
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  สัมมนาเรื่องลักษณะ ขอบข่าย พัฒนาการของรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แบบ
ต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน 
  Seminar in Scope and Methods in Political Science      
  SEM SCO MET POL SC 
  Seminar in aspects, scope, development, approaches and research methods 
in political science from the past to the present. 

2401454 สัมมนาการเมืองการปกครอง       3(3-0-6) 
  สัมมนานี้มุ่งที่จะให้นิสิตวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความแตก
ต่างในปัญหาของประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาเผชิญอยู่ นิสิตจะต้องทำรายงานในปัญหาทางการ
เมืองปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และจะต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้น 
  Seminar on Problems of Government and Politics 
  SEM PROB GOV&POL 
  Current problems facing developed and developing countries; analysis of 
certain significant problems. 

2401481 สัมมนาลัทธิการเมืองปัจจุบัน           
3(3-0-6) 
  การศึกษาและการวิเคราะห์โดยวิธีการสัมมนาเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมือง หรือลัทธิ
การเมืองที่สำคัญ เช่น ฟาสซิสต์ ชาตินิยม สังคมนิยม และแนวความคิดทางการเมืองอื่นๆ ที่มีความหมายใน
ปัจจุบัน 
  Seminar on Contemporary Political Thoughts  
  SEM CONT POL THO 
  Study and analysis in seminar situation, of major political ideologies or 
doctrines: Fascism, Nationalism, Socialism, Socialism and other contemporarily relevant Isms. 

2401482 สัมมนาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม         
3(3-0-6) 
  ศึกษาวิเคราะห์ในลักษณะของการสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฏีเปลี่ยน แปลงทางสังคม ที่ใช้อธิบาย
การเมืองลักษณะการเปลี่ยนแปลงการเมือง ทั้งทฤษฏีมาร์กซิสม์และทฤษฎีอื่นๆ เช่น ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ 
(Structural – Functional Theory) ทฤษฏีว่าด้วยความขัดแย้งและบูรณาการ (Conflict and Integration 
Theories) ทฤษฏีเกี่ยวกับ Relative Deprivation ตลอดจนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ
แนวทางปฏิบัติและแนวทางปฏิรูป 
  Seminar on Politics and Social Change 
  SEM POL SOC CHANGE 
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  Study and analysis, in a seminar situation, of the relationship between social 
change and politics, using Marxist and Non-Marxist theories: structural-functional theory, 
conflict theory, and integration theory. 

เนื้อหารายวิชาเลือก สาขาวิชาการปกครอง 

2400302 การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง         3(3-0-6) 
  การสื่อสารระหวา่งตวัแสดง องคก์รทางการเมอืง และสาธารณะชน บทบาทของการสื่อสาร และ
สื่อมวลชนตอ่การเมอืง การรณรงคท์างการเมอืงและการเลอืกตั้ง กระบวนการนโยบายและการพฒันา การแสดง 
ความคิดเห็นสาธารณะ สำรวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการสื่อสารทางการเมือง ความ
สัมพันธ์ของการสื่อสารกับประชาธิปไตย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การสื่อสารและสื่อมวลชน 
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญของการสื่อสารกับการเมือง 
  Politics and Political Communication 
  POL & POL COM 
  Communication among political actors and institutions, and the public; roles of 
communication and media in politics such as election and political campaign, development and 
public policy process, public opinion; explore types, organizations, structure, and process of 
political communication; relationship of political communication and democracy; interaction 
among political discourse, political communication and mass media; analysis of problems and 
issues in communication and politics. 

2400303 การเมืองกับความคิดเห็นสาธารณะ            
3(3-0-6) 
  ทฤษฎแีละสมมตฐิานเบื้องตน้เกี่ยวกบัความคดิเหน็สาธารณะ รปูแบบการแสดง ความคดิเหน็  
ที่หลากหลาย การทำความเข้าใจ การตีความ และประเด็นปัญหาในกระบวนการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ 
บทบาทและผลกระทบของความคิดเห็นสาธารณะต่อประชาธิปไตย กระบวนนโยบายสาธารณะ และการสร้าง
สถาบันทางการเมือง การตอบสนองของสังคมและสถาบันทางการเมืองต่อความคิดเห็นสาธารณะ การครอบงำ
และการเมืองของความคิดเห็นสาธารณะ การบริหารจัดการและการระดมความคิดเห็นสาธารณะต่อประเด็น
ปัญหาทางการเมือง 
  Politics and Public Opinions 

  POL & PUB OPI 
  Theory and assumptions of public opinion; different forms of public opinion, 
understanding, interpretation and issues in public opinion polls, roles and effects of public opinion 
on democracy, public policy and political institution; society’s and political organizations’ 
responses to public opinion; manipulation and politics of public opinion, management of public 
opinion mobilization for political agenda. 

2400308 การฝึกงาน             
3(0-6-3) 
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  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

2401213 การเมืองปกครองยุโรป            
3(3-0-6) 
  โครงสร้างทางการเมืองของประเทศที่สำคัญในยุโรป ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และ
สถาบันทางการเมืองโดยเน้นเกี่ยวกับระบบบริหาร นิติบัญญัติ ศาลยุติธรรม พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
กระบวนการเชิงนโยบาย และการปกครองในระดับท้องถิ่น 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  GOVERNMENT AND POLITICS OF EUROPEAN COUNTRIES 
  GOV/POL EU 
  Major European countries' political structures as relating to constitutions and 
political institutions, with emphasis on the executive legislative processes, the law courts, 
political parties, groups, policy process and local government. 
  Taught in English 

2401214 การปกครองและการเมืองของสหราชอาณาจักร         
3(3-0-6) 
  ศกึษาถงึโครงสรา้งทางการเมอืงขององักฤษในสว่นที่เกี่ยวกบัปจัจยัอนัเปน็พื้นฐานทางการเมือง
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง โดยเน้นเกี่ยวกับระบบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม พรรคการเมือง
และกลุ่มผลประโยชน์ นอกจากนี้จะศึกษาถึงกระบวนการทางการเมืองและการออกกฎหมาย รวมทั้งการ
ปกครองท้องถิ่นของอังกฤษด้วย 
  Government and Politics of the United Kingdom    
  GOV & POL OF U.K.  
  The political structure of the United Kingdom with reference to factors that 
are the bases for its politics, its constitution and its political institutions, with emphasis on 
the parliamentary system, the cabinet, the law courts, political parties and interest groups; 
political and legislative processes and local government. 

2401215 การปกครองและการเมืองของสหรัฐอเมริกา         
3(3-0-6) 
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  เสนอแนวทางที่จะวิเคราะห์และทำความเข้าใจการเมืองอเมริกันทั้งในส่วนขององค์การรัฐบาล 
กึ่งรัฐบาลและสถาบันการเมืองเอกชน กระบวนการทางการเมืองและ ลักษณะพิเศษทางสังคมประวัติศาสตร์ 
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
  Government and Politics of the United States of America 
  GOV & POL OF U.S. 
  Analytical approaches to understanding American politics with respect to 
governmental organizations,semi-governmental organization and private institutions; 
political processes and special social and historical features. 

2401351 กระบวนการทางการปกครองของไทย                    
3(3-0-6) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ฐานะอำนาจหน้าที่ของ
ข้าราชการ กระบวนการตัดสินใจและการวางนโยบายของฝ่ายปกครอง ตลอดจนอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อ
การปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  Thai administrative Processes       
  THAI ADMIN PROC 
  The relationship between central and local governments; legal status of 
government officials; decision-making processes and policy planning; political pressures vies-
a-vies central and local governments. 

2401356 การปกครองและการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          
3(3-0-6) 
  ระบบการเมืองของประเทศในเอเชียอาคเนย์ ความเป็นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ทางการเมือง อุดมการณ์ โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง ตลอดจนปัญหาทางการเมืองที่
ประเทศเหล่านี้กำลังประสบอยู่ 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
   

  Government and Politics of Southeast Asia     
  GOV & POL SE ASIA 
  The political systems of Southeast Asian countries, their historical develgomeats, 
political culture, ideologies, political structures, and political processes, including political problems 
presently experienced. 
  Taught in English 

  

2401359 พฤติกรรมทางการเมือง             
3(3-0-6) 
  ความเป็นมาของการศึกษาแบบพฤติกรรมในทางรัฐศาสตร์ และความแตกต่างระหว่างการ
ศึกษา รูปแบบธรรมดา หรือแบบปรัชญาการเมืองกับแบบพฤติกรรม ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อ
กิจกรรมทางการเมือง ความเกี่ยวข้องระหว่างการอบรม และการเรียนรู้ทางการเมือง บุคลิกภาพและวัฒนธรรม
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ทางการเมืองกับพฤติกรรมทางการเมือง โดยจะเน้นเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในระบบประชาธิปไตยตะวัน
ตกกับประเทศไทยเป็นสำคัญ 
  Political Behavior        
  POL BEHAVIOR 
  Behavioralism in political science; the differences between political philosophy and 
other political science approaches and behavioralism; social and cultural factors bearing on political 
activities, the relationship between political socialization and political personality;  political culture 
and political behavior, with emphasis on comparing behavior in western democratic political systems 
and Thailand. 

2401360 ความคิดทางการเมืองของไทย           
3(3-0-6) 
  สำรวจความคิดทางการเมืองไทยทั้งแนวคิดร่วมสมัยและคลาสสิค ครอบคลุม แนวคิด บริบท 
และปัจจัยที่มีต่อนักคิดและปัญญาชนไทย 
  Thai Political Thoughts        
  THAI POL THOUGHTS 
  SurveyingThai political thoughts, both classic and contemporary, including 
ideas, contexts and factors influencing Thai intellectuals and thinkers. 

2401401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองแนวมาร์กซิสต์      3(3-0-6)  
  แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกวิทยาวิภาษวิธีและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ขอ
งมาร์กและมารก์ซสิต ์การนำปรชัญาและตรรกวทิยาดงักลา่วไปใชว้เิคราะหแ์ละวพิากษร์ะบบทนุนยิม แนวคดิเกี่ยว
กบัวิถี การผลติ การเบยีดบงัมลูคา่สว่นเกนิ การสะสมทุ น และการสร้ างนวตักรรมทางการผลติและการผลติซำ้ของ
แรงงาน การต่อสู้ทางชนชั้น บทบาทรัฐและอุดมการณ์ทุนนิยม การประเมินคุณค่าทฤษฎีการเมืองแนวมาร์กซิ
สต์ และข้อโต้แย้งที่สำคัญ 
   

  Introduction to Marxist Political Theory     
  INTRO MARX POL THE 
  Basic ideas of Marx and Marxist philosophy and logics of dialectics and 
historical materialism; application of these principles to the analysis and critique of 
capitalism through the concepts of mode of production, exploitation of surplus value, capital 
accumulation, technological innovation and labor reproduction, class struggle, roles of state 
and capitalist ideology, evaluation of Marxist political theory and a criticism indicative of 
major oppositions. 

2401402 การวิเคราะห์การเมืองแนวมาร์กซิสต์สมัยใหม่         
3(3-0-6) 
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  ความหลากหลายของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต์และการโต้แย้งวิพากษ์วิจารณ์ 
ปัญหาปัจจุบันที่สำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และการเมือง โครงสร้างทางชนชั้น
และรูปลักษณ์ของสังคม การเติบโตของชนชั้นกลางสมัยใหม่ การต่อสู้ทางชนชั้นและฝักฝ่ายของชนชั้น เชื้อชาติ 
สีผิว เพศ ลัทธิ ศาสนาและเรื่องชนชั้น ทฤษฎีรัฐและการเมือง เรื่องของอุดมการณ์และรูปการจิตสำนึก สรุป
แก่นแกนของแนวการวิเคราะห์การเมืองแบบมาร์กซิสต ์และวิธีการนำไปใช้ ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา
ประชาธิปไตยและแนวความคิดของลัทธิสังคมนิยมใน กลุ่มประเทศเสรี นิยมและกลุ่มที่เรียกตนเองว่าเป็น
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ 
  Modern Marxist Political Analysis     
  MOD MARX POL ANA 
  Variation and contemporary debates within the stream of Marxist political 
analyses, key problems relevant to the theory of historical and political changes, class structure 
and social formation; the rising of the new middle class, class and faction struggles, ethnicity/ 
race/gender/religion/and classes; the theory of the state and politics; ideology and 
consciousness, identification of the core elements of the Marxist approach and its 
applications; investigation and analyses of problems of democracy and socialism in some of 
the “liberalist” societies and the self-proclaimed socialist or communist countries. 

2401403 การเมืองกับธุรกิจ            
3(3-0-6) 
  แนวการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับธุรกิจ  รั ฐและระบบตลาด ผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ บทบาทและอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจ บรรษัทขนาด
ใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ 
  Politics and Business 
  POL/BUS 
  Approaches to relationships between politics and business; state and market; 
business interests and public policies; roles and influences of business interest groups, big 
corporations, and multi-national corporations. 

2401405 เพศกับการเมือง             
3(3-0-6) 
  ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในทางการเมือง วิวัฒนาการบทบาทของหญิงในการเมือง ทฤษฎีและ
ทัศนะทางการเมืองแบบฟิมินิสต์ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิง-ชาย ในกระบวนการกำหนดนโยบาย
สาธารณะ การปรับเปลี่ยนและแนวโน้มของความสัมพันธ์หญิง-ชาย กับนัยสำคัญต่อลักษณะและพัฒนาการ
เมือง 
  Gender and Politics       
  GEND/POL 
  Men and women in politics; development of women’s participation in politics; 
feminist theory and perspectives on politics; power relations of men and women in public 
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policy process; change and trend of gender relations and implications on nature of politics 
and political development. 

2401406 การเมืองและนโยบายสิ่งแวดล้อม           
3(3-0-6) 
  สิ่งแวดล้อมนิยมในฐานะอุดมการณ์ทางการเมือง ขบวนการเคลื่อนไหว ด้านสิ่งแวดล้อมใน
ฐานะขบวนการสังคมและกิจกรรม กระบวนการนโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม 
  Environmental Politics and Policy      
  ENVI POL / POLITICAL 
  Environmental as politics and policy; environmental movements as social 
movements and their activities; environmental policy and management. 

2401407* การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง           
3(3-0-6) 
  ลักษณะ ประเภท และมูลเหตุความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง การศึกษาและ
วิเคราะห์สันติภาพ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งรวมถึงสันติวิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้ องถิ่น การเจรจา
ต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการพัฒนาเชิงสถาบัน 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  Conflict Transformation 
  CONF TRANS 
  Characteristics, types, and roots of conflicts leading to political violence; 
peace studies and analyses; conflict resolution including non-violence approaches, religion, 
local culture, negotiation, mediation and institutional development. 
  Taught in English 

2401408 การเมืองกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ          
3(3-0-6) 
  การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง กับขั้น
ตอนของการนำนโยบายไปปฏบิตั ิ การตคีวามนโยบายสาธารณะเพื่อใชใ้นการดำเนนิโครงการของรฐั การประเมินผล
นโยบายและโครงการสาธารณะ 
   

  Politics and Policy Implementation     
  POL / POLI IMP 
  Public policy implementation in democratic political setting; roles of important 
players in implementation process; translation of public policies into public programs; 
evaluation of public policies and programs. 

2401409    การเมืองกับนโยบายการพัฒนาเมือง         3(3-0-6) 
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  รัฐกับกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการ
วางแผนพัฒนาเมือง สิทธิพลเมืองกับการอยู่ดีกินดีของประชาชน การเมืองในการบริหารสาธรณูปโภค 
การกระจายความมั่นคั่งและทรัพยากรในระดับเมือง การคลัง ท้องถิ่น การเปรียบเทียบสภาพปัญหา
การเมืองกับการพัฒนาเมืองในประเทศพัฒนา และประเทศกำลังพัฒนา ปัญหาคัดสรรทางการเมือง และ
การพัฒนาเมืองของประเทศไทย 
  Politics and Urban Development Policy 
  POL/URB DEV POLI  
  State and decision – making procrocess in urban devloplemt; people’s participation  
in planning; citizenship and well-being; politics of collective consumption; wealth and resourses 
distribution in urban setting; local finance; comparison of problems in politics and urban 
development between deveween developed and developing countries; selected problems in 
politics and urban development in Thailand. 

2401412 ปรัชญาการเมืองยุคกลาง            
3(3-0-6) 
  อทิธพิลของศาสนาครสิตแ์ละอสิลามที่มตีอ่การจดัระเบยีบทางสงัคมการเมอืง ทฤษฎเีทวสทิธิ์ 
ความขดัแยง้ และการประนปีระนอมระหวา่งความศรทัธาและการใชเ้หตผุลในศาสนายวิ ครสิตศ์าสนา และอสิลาม 
กบัปรชัญาการเมอืงกรกีและโรมนั ที่มาของแนวคดิเรื่องการแบง่ยคุโบราณ ยคุกลาง และยคุสมยัใหม ่ รากฐานของ
แนวคดิเรื่องสทิธิ์ประชาสงัคม และการกอ่ตวัของรฐัสมยัใหม ่
  Medieval Political Philosophy  
  MED POL PHIL 
  Christian and Islamic influences upon social and political thought; Divine Right 
theory; the conflict and compromise settlement between faith and reasoning in Judaism, 
Christianity, and Islam and the Greco-Roman political philosophy; the origin of Ancient-
Medieval-Modern periodization; the origin of the notions of right, civil society and the 
formation of modern state. 

2401413 ปรัชญาการเมืองร่วมสมัย           
3(3-0-6) 
  ปรัชญาการเมืองร่วมสมัยที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปรัชญาการเมืองในอดีต หรือที่ขัดแย้งหรือ
วิพากษ์วิธีคิดของปรัชญาการเมืองก่อนหน้านี้ การแสวงหาทิศทางและความชอบธรรมขององค์ความรู้ปรัชญา
การเมอืงโดยรวม 

Contemporary Political Philosophy  
  CONT POL PHIL 
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  Contemporary political philosophy evolving from and/or negating or criticizing 
the ones in the past; seeking for directions and legitimacy of political philosophy as a 
discipline in general. 

2401414 ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก           
3(3-0-6) 
  ความคดิ ทฤษฎ ี และปรชัญาการเมอืงและสงัคมที่อยู่นอกเหนอืองคค์วามรู้ที่เรยีกวา่ “ทฤษฎแีละ
ปรชัญาการเมอืงและสงัคมตะวนัตก”    
  Non-Western Political Philosophy  
  NON-WEST POL PHIL 
  Social and political thought, theory, philosophy outside the realm so-called 
“Western social and political theory and philosophy”. 

2401415 ปรัชญาสังคมศาสตร์            
3(3-0-6) 
  รากฐานทางปรัชญาของทฤษฎีทางสังคมและการเมืองแนวต่างๆ โดยเฉพาะทางด้าน 
ญาณวิทยาเพื่อเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป 
  Philosophy of Social Science   
  PHIL SOC SCI 
  Philosophical foundations of social and political theories, with emphasis on 
epistemology for higher education in social sciences. 

2401416 ประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง          
3(3-0-6) 
  กำเนดิและพฒันาการของ “สำนกัประวตัศิาสตรค์วามคดิทางการเมอืง” ที่ถอืกำเนดิขึ้นมาในปลาย
ศตวรรษที่สบิเกา้ โดยมุ่งทา้ทายและวพิากษก์ารศกึษาในแบบปรชัญาการเมอืง โดยยกตวัอยา่งแนวการตคีวามของนกั
คดิทางสงัคมและการเมอืงและเอกสารในฐานะที่เปน็ผลผลติของบรบิททางประวตัศิาสตรใ์นชว่งเวลานั้นๆ 
  History of Political Thought  
  HIST POL THOUGHT 
  Origin and development of “the school of history of Political thought” which 
emerged in the late nineteenth century to challenge and criticize education in the form of 
political philosophy; examining some interpretations of social and political thinkers and their 
texts as a product of a certain historical context.   

2401417 หัวข้อคัดสรรทางการเมือง           
3(3-0-6) 
  ชุดเอกสารชื่อรวมหัวข้อคัดสรรในทางรัฐศาสตร์ ข้อเสนอ ข้อโต้เถียงและสถานะของ  
องค์ความรู้ในหัวข้อนั้นๆ 
  Selected Topics in Politics  
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  SEL TOP POL 
  Set text consisting of selected topics in political science; arguments and stages 
of knowledge of the topics. 

2401418 นักคิดทางการเมืองและสังคม           
3(3-0-6) 
  ความคิดและทฤษฎีของนกัคดิและนกัทฤษฎทีางสงัคมและการเมอืงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ   
  Social and Political Thinkers  
  SOC POL THINKERS 
  Ideas and theories of a social and political thinker in particular. 

2401419 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการเมืองไทยสมัยใหม่         
3(3-0-6) 
  การสำรวจแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกและตะวันออกเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยการวิเคราะห์บทบาทของสถาบันพระ
มหากษัตริย์ในการเมืองไทยสมัยใหม่ในบริบทของการสร้างรัฐ การสร้างชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและสถาบัน
ทางการเมืองอื่นๆ  
  Monarchy and Modern Thai Politics  
  MONARCH MOD TH POL 
  Exploration of Western and Eastern political thoughts pertinent to monarchy as a 
political institution; historical development of the monarchy in Thai society; analysis of the roles of 
the monarchy in modern Thai politics in the contexts of state-building, nation-building, economic 
development and social change, as well as relationships between the monarchy and other 
political institutions and people. 

2401453 การปกครองและการเมืองของเอเชีย          
3(3-0-6) 
  ระบบการเมืองของเอเชีย เน้ นการเมืองญี่ปุ่นและอินเดีย ความเป็นมาทางประวัติศาสตร ์
อดุมการณ ์สถาบันการเมือง กระบวนการทางการเมือง ปัญหาทางการเมืองของประเทศดังกล่าว 
  Government and politics of Asia 
  GOV / POL ASIA 
  Analysis of the nature and function of the political systems of India and 
Japan. 

2401456 การปกครองและการเมืองของญี่ปุ่น          3(3-0-6) 
  การวิเคราะห์ลักษณะและบทบาทหน้าที่ของระบบการเมืองประเทศญี่ปุ่น เน้ นความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และปัญหา
ทางการเมืองและการปกครอง   
   

   
  Government and Politics of Japan  
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  GOV/POL JP 
  Analysis of nature and function of the political systems of Japan: historical 
background, political ideology, political institution, political process and political problems.   

2401467 ชนชั้นนำทางการเมือง            
3(3-0-6) 
  ศึกษาทฤษฎีชนชั้นปกครอง หลั กการแนวโน้มในชนชั้นปกครองโดยเปรียบชนชั้นปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเกี่ยวกับตัวผู้ปกครองและชนชั้นผู้ปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครอง
และผู้อยู่ใต้ปกครอง รวมตลอดถึงรูปแบบสังคมในการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบชนชั้นปกครองในกลุ่ม
ประเทศฟาสซิสต์คอมมิวนิสต์และเสรีประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน 
  Political Elites         
  POL ELITE 
  Theories, principles, and orientations of political elites, relationship between 
elites and the governed and comparative studies of political elites and political leaders in 
contemporary liberal democratic, fascist, and communist regimes. 

2401491 การศึกษาเฉพาะบุคคล           3(3-0-6) 
  การศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ และอาจารย์เห็นว่ามีความสามารถ
ที่จะเรียนให้ลึกซึ้งได้ นิสิตที่จะเลือกวิชานี้จะต้องได้รับความยินยอมจากหัวหน้าภาควิชา และต้องอยู่ภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดที่ได้รับมอบหมาย โดยนิสิตจะมีการพบปะกับอาจารย์ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวและ
เสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  Individual Studies        
  INDIVIDUAL STUDIES 
  An individual study of specific cases or issues concerning politics and governments 
initiated and carried on by students under the approval of the head of department and under the 
supervision of an instructor. 

2401492 ปรัชญา การเมือง และปรัชญามานุษยวิทยา        3(3-0-6) 
  ความสมัพนัธข์อง ปรั ชญา การเมอืงและปรชัญามานษุยวทิยา อทิธพิลของปรชัญามานษุยที่มตีอ่
การเมืองและรัฐศาสตร์ ผลกระทบที่มีต่อปรัชญาและความคิดทางการเมือง ผลงานของนักปรัชญาการเมืองตั้ง
แต่รุสโซถึงนิทเซะ รวมถึงผลงานของนักปรัชญาร่วมสมัย 
  Philosophy, Politics and Philosophical Anthropology   
  PHILOS POL ANTHROP 
  Relationship between philosophy, politics, and philosophical anthropology; 
influence of philosophical anthropology on politics and political science; impacts on philosophy 
and political ideas; works of political philosophers from Rousseau to Nietzsche including those of 
contemporary philosophers. 

3006431 นิติเวชศาสตร ์            2(2-0-4) 
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  ศกึษาถงึความรู้ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยโ์ดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ทั่วไปทางกายวภิาคศาสตร ์
และสรรีวทิยาของมนษุยพ์อสงัเขป ความรู้ทางดา้นนติเิวชศาสตรท์ี่สมัพนัธก์บักฎหมาย เพื่อประโยชนใ์นการสบืสวน
และสอบสวนคดอีาญา ตลอดจนการพสิจูนห์ลกัฐานสำหรบัการดำเนนิคดใีนชั้นศาล 
  Introduction to Forensic Medicine 
  INTRO TO FOREN MED 
  To learn the basic knowledges of General Medical Sciences, particularly focus 
in human anatomy and physiology. To provide the theory, concepts and principles of 
forensic medicine, the role and responsibilities of medico-legal investigations by Forensic 
Pathologists relating with the Laws and Judicial Process. 

3401122 กฎหมายลักษณะบุคคลและครอบครัว         3(3-0-6) 
  หลักกฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิลำเนา ความสามารถ หลั กกฎหมาย
ครอบครัว การสมรส บิดามารดากับบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู 
  Persons and Family Law 
  PERSON  FAMILY  LAW 
  Law on persons, natural person and juristic person, domicile, capacity legal 
principles on family, marriage, parent and child, maintenance. 

3402101 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป         3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการ เพื่อความปลอดภัย  
ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้สนับสนุน การกระทำความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความ และหลักกฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ 
  Criminal Law:  General Principles 
  CRIM LAW GEN PRINC 
  General principles on criminal law; application of criminal law; punishments 
and measures of safety; criminal liability;  criminal attempt, principals and supporters, 
concurrence of offences; receive; prescription, and laws applicable to petty offences. 

3402114 กฎหมายอาญา 2           3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 3402101 
  ศกึษาในรายละเอยีดถงึความผดิทางอาญาที่สำคญัๆ เชน่ ความผดิตอ่องคพ์ระประมขุและตอ่รฐั 
ความผิดต่อรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดิน ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความผิดต่อบุคคลและทรัพย์ ตลอดจนความผิดลหุโทษ 
   

  Criminal Law II for Political Science 
  CRIM LAW II (POL) 
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  Condition: PRER 3402101 
  A continued studies of the Criminal Law Part I, emphasize on the detailed 
analysis of the main criminal offenses such as offenses against the King and against the 
state’s security; offenses relating to Public Administration offenses relating to Religion, Public 
Peace and Public Security; offenses against life and Body and against Property; and petty 
offenses.  

3403303   กฎหมายลักษณะพยาน            
2(2-0-4) 
  หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา 
  Evidence   
  EVIDENCE 
  Legal principles pertaining to evidence; evidence for proceeding civil and 
criminal cases. 

3403315 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา           3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปในการดำเนินคดีอาญา อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้องคดีอาญา       
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกา 
  Criminal Procedure  
  CRIMINAL PROCEDURE 
  General principles on litigating criminal cases; power of inquiry officials and 
competency of courts; prosecution of criminal cases; procedures in Court of First Instance, 
appealing and revision. 

3403484 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา          
2(2-0-4) 
  การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา โดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ผู้รักษากฎหมาย วิธีการ
สืบสวนทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะพยานหลักฐาน วิธีสอบปากคำ การพิสูจน์และการตรวจสอบพยานหลัก
ฐาน 
  Investigation and Inquiry  
  INVEST INQUIR 
  Investigation and inquiry in criminal cases, with emphasis on enforcement 
practice by legal officers; scientific methods in investigation; searching for evidence; verbal 
inquiry; verification and examining of evidences. 

3404470 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน           2(2-0-4) 
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  ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน การใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน กฎหมาย  
ที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 
  Law on Land Management 
  LAW LAND MGT  
  Types, and characteristics of land management; using and benefiting from land 
laws regulating real estate business; legal norms concerning land allocation and buildings 
thereon. 

เนื้อหารายวิชาบังคับ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2402222* การเมืองระหว่างประเทศในศตวรรษที่19และ20         
3(3-0-6) 
  กำเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ การทูตและการสงครามระหว่าง
ชาติมหาอำนาจและผลที่มีต่อวิวัฒนาการของระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่19และ20 ลักษณะสำคัญ
ของระเบียบระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน และการดำเนินงานของระเบียบระหว่างประเทศ นับตั้งแต่สิ้นสุดสง
ครามนโปเลียนจนถึงสิ้นสุดสงครามเย็นที่ส่งผลต่อการต่อสู้เพื่ออำนาจและสันติภาพ การล่าอาณานิคม การต่อสู้
เพื่อเอกราช กับการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของรัฐในระบบระหว่างประเทศกับ
การเปลี่ยนแปลงระบบระหว่างประเทศ 
  International Politics in the 19th and 20th Centuries   
  INTL POL 19/20C 
  Origins and development of the modern international system; great powers’ 
diplomacy and wars and their impacts on the evolution of international orders in the 19th 
and 20th century; major features of different international orders from the end of the 
Napoleonic War to the end of the Cold War, their operations and effects on the pursuit of 
power and peace; colonialism, the struggle for independence and the expansion of the 
international society; change of the states in the international system and change of the 
international system. 

2402223* เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก           
3(3-0-6) 

ระเบียบระหว่างประเทศภายใต้ความเป็นใหญ่ของจีนในเอเซียตะวันออก ก่อนการมาถึงของ
ตะวันตก เอเชียตะวันออกในยุคจักรวรรดินิยม และเส้นทางความสำเร็จและล้มเหลวในการรับมือกับภัยคุกคาม
ตะวันตกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ่อันเป็นผลของการปฏิรูปและการปฏิวัติ เอเชียตะวันออกใน
ยุคจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น สงครามเย็นในเอเชียตะวันออกกับผลกระทบต่อการแบ่งเป็นฝักฝ่าย การเผชิญหน้า 
ความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาค แบบแผนการพัฒนาของประเทศสำคัญๆ นับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
และคำอธิบาย “ปาฏิหาริย์แห่งเอเชียตะวันออก” เงื่อนไขของเสถียรภาพและการทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค 
ปัญหาและแนวโน้มของภูมิภาคในศตวรรษที่ 21   

East Asia in World Politics       
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EASIA WRLD POL 
Chinese imperial order in East Asia before the arrival of the West; East Asia in 

the age of imperialism and different trajectories of success and failure in responding to the 
Western threats and subsequent tumultuous social change resulting from reforms and 
revolutions; East Asia in the age of Japanese imperialism; the Cold War in East Asia and its 
impact on alignments, confrontations, conflicts and wars in the region; development patterns 
of major countries since the end of World War II and different explanations of “the East Asian 
miracle”; conditions of regional stability and destabilization; problems and prospects of the 
region in the 21st century.  

2402224* เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก          
3(3-0-6) 

ระเบียบระหว่างประเทศในภูมิภาคก่อนยุคอาณานิคม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุค
จักรวรรดินิยม เส้นทางสู่การเป็นเอกราชที่แตกต่างกันและแบบแผนของการก่อรูปและจัดความสัมพันธ์ของรัฐ
และสังคมของประเทศต่างๆหลังได้รับเอกราช สงครามเย็นและผลกระทบที่มีต่อการแบ่งเป็นฝักฝ่าย การเผชิญ
หน้า ความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองภายในและผู้นำคนสำคัญๆ กับ
พลังทางสังคมและข้ามชาติที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสิทธิอำนาจในการปกครองและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แต่ละประเทศ 

Southeast Asia in World Politics      
SEA WRLD POL 
International order in the region during the pre-colonization period; Southeast 

Asia in the age of imperialism; different trajectories of decolonization and various patterns of 
state and social formation after independence; the Cold War and its impact on alignments, 
confrontations, conflicts and wars within the region; interplay between domestic political 
regime and key leaders as well as social and transnational forces in shaping political 
authority and economic development of each country.  

2402300* นโยบายต่างประเทศวิเคราะห์           
3(3-0-6) 
  ปัญหาระดับการวิเคราะห์และหน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษานโยบายต่างประเทศ นโยบาย
ต่างประเทศในฐานะนโยบายสาธารณะ นโยบายต่างประเทศในบริบทของอนาธิปไตยและการขึ้นต่อกันของรัฐ 
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางสำหรบัทำความเขา้ใจการดำเนนินโยบายตา่งประเทศ 
กระบวนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อ  
การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ 

FOREIGN POLICY ANALYSIS      
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  FGN POL ANAL 
  Level-of-analysis and unit-of-analysis problems in foreign policy studies; 
foreign policy as public policy; foreign policy in light of  international anarchy and 
interdependence in inter-state relations; concepts theories, and approaches to account for 
the conduct of foreign policy, decision-making process, and policy decisions; application of 
concepts and theories to analyze foreign policy through case studies.   

2402305 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา        
3(3-0-6) 

พื้นฐานความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาทฤษฎีในสาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แนวทางการศึกษาและทฤษฎีที่สำคัญ รวมทั้งข้อวิพากษ์โต้แย้งต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างแต่ละ
แนวทางการศึกษาและทฤษฎีเหล่านั้น 

เงื่อนไขรายวิชา: นิสิตนอกภาควิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สอนก่อนลงทะเบียน 
International Politics: Theories and Approaches    
INTL POL THEO APP 
Comprehensive overview of theoretical development in International Relations; 

major approaches and theories as well as critical debates within and between each of them. 
Course condition: non-IR students subject to the instructor’s approval. 

2402309 ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ         
3(3-0-6) 

ความคดิของนกัคดิคนสำคญัเชน่ ธซูดิดิสี เพลโต มาคอิาเวลล ีโกรเทยีส ฮอบส ์ลอ็ค รสุโซ คานทแ์ละ
มารก์ซ ์อทิธพิลทางความคดิของนกัคดิเหลา่นี้ที่มตีอ่ทฤษฎ ี ปทสัถาน และวถิปีฏบิตัขิองความสัมพั นธ์ระหว่าง
ประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลที่มีต่อการตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจและความเป็นธรรม 

Political Theory and International Relations    
POL THEORY & IR 
Political thought of major thinkers such as: Thucydides, Plato, Machiavelli, 

Grotius, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant and Marx; their influences on International Relations 
theories as well as norms and practices of the international society, especially on the 
questions about power and justice. 

2402310 เศรษฐกิจการเมืองโลก            
3(3-0-6) 

แนวคิดและทฤษฎีสำคัญในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองโลก; พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศสมัยใหม่; สถาบันระหว่างประเทศที่วางกรอบกำกับการปฏิบัติในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
ระบบการเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และประเด็นสำคัญอื่นๆ; ปัจจัยภายในและภายนอก
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกของตัวแสดงต่างๆ เศรษฐกิจโลก; ปัญหาและเรื่องที่เป็นประเด็น
วาระระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
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Global Political Economy       
GLOB POL ECON 
Major concepts and theories of Global Political Economy; development of the 

modern international economic system; international institutions governing international 
trade, international monetary system, foreign investment, and other issue areas; domestic 
and international factors shaping behavior and choices of different actors in the world 
economy; current issues and international agenda.  

2402315 องค์การระหว่างประเทศ            
3(3-0-6) 

องค์การระหว่างประเทศที่มีรัฐเป็นสมาชิกและองค์การข้ามชาติในฐานะตัวแสดงในความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ; กรอบความคิดสำหรับทำความเข้าใจการจัดโครงสร้าง ภารกิจและการปฏิบัติงานของ
องค์การระหว่างประเทศ; จุดกำเนิด กฎเกณฑ์ บทบาท และพลวัตขององค์การสหประชาชาติในการเมืองโลก; 
หน่วยงานของสหประชาชาติกับบรรทัดฐานและวิถีปฏิบัติระหว่างประเทศ; ข้อจำกัด ผลกระทบ และแนวโน้ม
ในอนาคต 

International Organization       
INTER ORG 
Intergovernmental and transnational organizations as actors in international 

relations; conceptual frameworks to understand structures, functions and operations of 
international organizations; origins, rules, roles and dynamics of the United Nations in world 
politics; UN agencies and international norms and practices; their limitations, impacts and 
future trends.   

2402316 กฎหมายระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 
ประวัติและแหล่งที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ; บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ; การรับรองรัฐและรัฐบาล; สิทธิและหน้าที่ของรัฐ; ดินแดนและเขตแดน; อำนาจ
บงการทางกฎหมายของรัฐ; องค์กรของรัฐในการติดต่อระหว่างประเทศ; สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ; ความรับผิดชอบของรัฐ; ข้อพิพาท/กรณีพิพาทและการระงับ; การใช้กำลังของรัฐ สงคราม ความ
เป็นกลางและอาชญากรรมสงคราม; การก่อการร้ายและตัวประกัน; อาชญากรรมข้ามชาติ 
  International Law      

INTER LAW 
History and sources of international law; roles of international law in international 

relations; recognition of states and governments, rights and obligations of states; territories 
and borders; state jurisdiction; organs of states and the conduct of foreign relations; treaties 
and international agreements; state responsibilities; disputes and settlement; use of force by 
states, war, neutrality and war crimes; terrorism and hostage; transnational organized crimes.  
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2402401* การอ่านวรรณกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 1       
3(3-0-6) 

วรรณกรรมคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นงานที่เสนอมุมมองเชิงวิพากษ์
หรือทางเลือกนอกกระแสหลัก  

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  เงื่อนไขรายวิชา: สำหรับนิสิต IR เท่านั้น 

Reading in International Relations Series I    
RDG IR I 
Selected literature on international relations, particularly from critical or alternative 

perspectives. 
Taught in English. 

  Course condition: For IR students only. 

2402402* การอ่านวรรณกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 2       
3(3-0-6) 

วรรณกรรมคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่เป็น
ประเด็นวาระในการเมืองโลก  

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เงื่อนไขรายวิชา: สำหรับนิสิต IR เท่านั้น 
Reading in International Relations Series II    
RDG IR II 
Selected literature on international relations, focusing on issues in world 

politics and global agenda. 
Taught in English. 
Course condition: For IR students only. 

2402403* การอ่านวรรณกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชุดที่ 3       
3(3-0-6) 

วรรณกรรมคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นงานที่เสนอประเด็นในแขนง
ย่อยต่างๆ ของสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เงื่อนไขรายวิชา: สำหรับนิสิต IR เท่านั้น 
Reading in International Relations Series III    
RDG IR III 
Selectedliteratureoninternationalrelations, focusing on themes in International 

Relations subfields. 
Taught in English. 
Course condition: For IR students only. 
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เนื้อหารายวิชาเลือก สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

2400212 ความรุนแรงในการเมืองโลกยุคใหม่          
3(3-0-6) 

ความรนุแรงในการเมอืงโลกยคุใหมท่ั้งในดา้นปรากฏการณค์วามรนุแรงและสาเหตอุนัซบัซอ้นของ
ความรนุแรง สำรวจความรนุแรงในรปูแบบตา่งๆที่เกดิขึ้นภายในสงัคมหนึ่งและในบรบิทของการเมอืงโลกนบัตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่สองจนถงึปจัจบุนั พฒันาทกัษะการวเิคราะหโ์ดยการศกึษาทฤษฎ ีขอ้ถกเถยีง และกรณศีกึษาตา่งๆ เชน่
ความรนุแรงทางตรงกบัความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง ขอ้ถกเถยีงเรื่องสทิธมินษุยชน ความขดัแยง้ทางชาตพินัธุ์ ความขดัแยง้
ทางเศรษฐกจิและสงัคม ความรนุแรงโดยรฐั ความยตุธิรรมและการสมานฉนัท ์

Violence in Modern World Politics       
  VIOL MOD WLD POL 

Violence in modern world politics, including  empirical phenomena and 
complex sources of violence; exploration of various forms of violence in a specific society 
and within the global context from World War II to the present time; developing analytical 
skills through theories, debates, and case studies, covering such issues as physical violence 
vs. structural violence, human rights debates, ethnic conflict, social and economic conflict, 
state violence, justice and reconciliation. 

2400307 การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ           
3(3-0-6) 
       กระบวนการเจรจาต่อรองกับการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ  
อำนาจและอิทธิพลในกระบวนการเจรจาต่อรองการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวใน
การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
   

  International Negotiation  
  INTL NEG 
  Negotiation and bargaining process and international conflict management 
and resolution; power  and influence in a negotiation and bargaining process; analyzing real 
cases in international relations to learn about factors contributing to success and failure in 
international negotiation. 

2400308 การฝึกงาน             
3(0-6-3) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

2402322 ประเด็นปัญหาความมั่นคงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา        3(3-0-6) 
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  ศึกษาปัญหาและภัยคุกคามต่อความมั่นคงในประเทศกำลังพัฒนา ทั้งภายในและภายนอก ทั้ง
ที่เป็นมิติด้านการทหาร การเมือง การก่อการร้าย ชนชาติ/เชื้อชาตินิยม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การ
แย่งชิงทรัพยากร ความมั่นคงมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค และการแทรกแซงของมหาอำนาจ
และองค์การระหว่างประเทศ 
   

Regional Security Issues in Developing Countries    
  REG SEC ISS DVCs 
  Studying security problems and threats, both internal and external, in developing 
countries, emanating from the military, domestic politics, terrorism, ethno-nationalism, economic 
changes, clashes over resources, human security, international conflicts within the region, and foreign 
interventions by major powers and international organizations. 

2402337 ยุทธศาสตร์ศึกษา            
3(3-0-6) 
  ศึกษาประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ และแบบแผนการทำสงครามประเภทต่างๆ 
โดยเน้นในกรอบเวลาของศตวรรษที่20 ถึงปัจจุบัน พัฒนาการทางเทคโนโลยีและผลกระทบ 
  Strategic Studies    
  STRATEGIC STUDIES 
  Studying strategic issues and problems as well as different patterns of warfare, 
emphasizing the twentieth-century until the present timeframe; technological development 
and its impact. 

2402341   อาเซียนในการเมืองโลก           3(3-0-6) 
จุดกำเนิดและพัฒนาการของภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2 

ที่นำไปสู่การจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จุดมุ่งหมาย โครงสร้างสถาบัน และ
บทบาทหน้าที่ การขยายตัวของอาเซียน บทบาทของอาเซียนในความขัดแย้งและสงครามในภูมิภาคและความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศนับตั้งแต่ค.ศ.1967 ปทัสถานและกลไกเชิงสถาบันสำหรับแก้ไขความขัดแย้งและสร้าง
ความร่วมมือระดับภูมิภาค มโนทัศน์“ASEAN centrality”กับความสัมพันธ์กับประเทศสำคัญนอกภูมิภาคใน
กรอบ ASEAN+3, ASEAN Regional Forum, EAS และข้อริเริ่มใหม่ๆ ในการสร้างกรอบความร่วมมือใน
อนาคต เสาหลักและเส้นทางสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประเด็นปัญหาของ การบูรณาการอาเซียนและบท
เรียนเปรียบเทียบกับเส้นทางสู่ภูมิภาคนิยมอื่น กรอบแนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายภูมิภาคนิยมอาเซียนรวม
ทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของบทบาทของอาเซียนในเวทีโลก 
  ASEAN in World Politics       

ASEAN WRLD POL 
Origins and development of regionalism in Southeast Asia after World War II, 

leading to the establishment of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); 
purposes, institutional architectures, and functions; ASEAN expansion; ASEAN roles in regional 
conflicts, wars and international relations since 1967; norms and institutional mechanisms for 
conflict resolution and regional cooperation; the “ASEAN Centrality” concept and ASEAN 
relations with external powers through ASEAN+3, ASEAN Regional Forum, EAS and initiatives 
for future regional architecture; pillars of and pathways towards ASEAN community; current 
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issues facing ASEAN integration and lessons learned compared with other paths to 
regionalism; concepts and theories to explain ASEAN regionalism as well as successes and 
limitations of ASEAN in the world arena.  

2402342 การเมืองการปกครองของจีน           
3(3-0-6) 
  พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ยุคสาธารณรัฐและคอมมิวนิสต์ พรรค
คอมมิวนิสต์จีน ผู้นำ กับกระบวนการทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองจีนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Chinese Government and Politics    
  CHINESE GOVT&POL 
  Historical background of the Chinese empire/state since ancient time; 
domestic political changes and transformations from absolutism to republic and from 
republic to the communist state; the Chinese Communist Party, political leaders, political 
and policy-making processes; major political institutions; current issues in Chinese politics 
and future trends.   

2402347 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6) 
ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อนโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้ภายหลังจากได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน 
กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ประเด็นร่วมสมัยและแนวโน้มในอนาคต 

Foreign Policies of Southeast Asian States    
FGN POLI SEASIA 
Internal and external factors shaping foreign policies of Southeast Asian 

countries; interaction and relations among them since their independence; foreign policy 
decision-making process of each country; regional institutions for cooperation; relationships 
with major powers and their impacts on regional security and stability; current issues and 
future trends. 

2402348 นโยบายต่างประเทศของจีน           
3(3-0-6) 
  ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศจีน ความสัมพันธ์
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลก
ระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย ประเด็นปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Chinese Foreign Policy       
  CHINESE FORGN POL 
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  Internal and external factors shaping foreign policy of China; China’s relations 
and interaction with others countries in East and Southeast Asia; foreign policy decision-
making process; China’s relationships with major powers outside the region and their impact 
on Asian security and stability; current issues and future trends. 

2402349 นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น          3(3-0-6) 
  ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศญี่ปุ่น กระบวนการ
กำหนดนโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลก
ระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย ประเด็นปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Japanese Foreign Policy      
  JAPAN FORGN POL 
  Internal and external factors shaping foreign policy of Japan; foreign policy 
decision-making process; Japan’s relations and interaction with others countries in East and 
Southeast Asia; Japan’s relationships with major powers outside the region and their impact 
on Asian security and stability; current issues and future trends. 

2402350 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา          
3(3-0-6) 
  แหล่งที่มา กระบวนการ ปัจจัยกำหนด และแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงในนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อ
ภูมิภาคต่างๆในช่วงระยะเวลาระหว่างและหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกากับระเบียบโลก 
สหรัฐอเมริกากับประเด็นปัญหาระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษานโยบายต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

United States Foreign Policy       
  US FOREIGN POLICY 
  Sources, decision-making processes, determining factors, and policy approaches of 
US foreign policy since World War II; continuities and changes in U.S. foreign policy towards different 
regions during and after the Cold War; the U.S. and world order; the U.S. and current international 
issues and global agendas; theories and approaches explaining U.S. foreign policy. 

2402352 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง       3(3-0-6) 
  พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลาง ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศในตะวันออกกลาง กระบวนการกำหนด
นโยบายต่างประเทศ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคนับตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความ
มั่นคงระหว่างประเทศ ประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนากับความขัดแย้งในภูมิภาค ปัญหาในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 
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  Foreign Policies of Middle East States     
  FORGN POL MIDEAST 
  Historical background of the Middle East region; internal and external factors shaping 
foreign policies of Middle East countries; foreign policy decision-making process of each major 
country; relations and interaction among countries within the region since the end of World War II; 
their relationships with major powers outside the region and impact on nternational security and 
stability; ethnicity, religion and conflicts within the region; current issues and future trends. 

2402353 ความมั่นคงในการเมืองโลก          3(3-0-6) 
  แนวคิดทฤษฎี แนวทางการศึกษาและปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างและภัยคุกคาม
ระหว่างประเทศ กระบวนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงในยุคสงครามเย็น การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับ
ความมั่นคงระหว่างประเทศและข้ามชาติและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการศึกษาความมั่นคง แนวคิดและการ
ศึกษาความมั่นคงแนวใหม่ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงในการเมืองโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Security in World Politics      
  SECURITY WRLD POL 
  Theoretical concepts, approaches and problems of international security and threats; 
traditional security paradigm during the Cold War; changes in international and transnational security 
environments and paradigm shift in security studies; non-traditional security studies; current security 
issues in world politics and their future trends. 

2402355 นโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้        3(3-0-6) 
  พื้นฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียใต้ ปัจจัยภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ กระบวนการกำหนดนโยบายต่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคนับตั้งแต่ได้รับเอกราช ความ
สัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
ประเด็นเกี่ยวกับชาติพันธุ์และศาสนากับความขัดแย้งในภูมิภาค ปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
  Foreign Policies of South Asian States     
  FORGN POL S ASIA 
  Historical background of the South Asian region; internal and external factors 
shaping foreign policies of South Asian countries; foreign policy decision-making process of 
each major country, relations and interaction among countries within the region since their 
independence; their relationships with major powers outside the region and impact on 
international security and stability; ethnicity, religion and conflicts within the region; current 
issues and future trends. 

2402356 การเมืองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  โครงสร้างอำนาจ ความคิด สถาบัน และอุดมการณ์ที่กำหนดความสัมพันธ์ และการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค ประเด็นปัญหาในความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา 
  Politics of International Economic Relations  
  POL INTL ECON REL 
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  Structures of power, ideas, institutions, and ideologies shaping economic relationships 
among states and the organizing of global and regional economic governance; problems and issues in 
the economic relations among the developed countries and between the developed countries and 
developing countries. 

2402357  การเมืองโลกผ่านสื่อภาพยนตร์          
3(3-0-6) 
  คัดสรรภาพยนตร์ซึ่งมีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองโลก และสะท้อนถึงค่านิยม อุดมการณ์ 
ผลประโยชน์ และจุดยืนทางจริยธรรมของตัวแสดง ที่มีสถานะและภูมิหลังแตกต่างกัน บทบาทของภาพยนตร์
ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมป๊อบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างทัศนคติ 
การรับรู้ วิธีคิด และความเชื่อฝังใจ ที่สาธารณะมีต่อตัวแสดงและปัญหาต่างๆ ในการเมืองโลก 
  Global Politics through Film       
  GLOBAL POL FILM  
  Selected film dealing with various issues in global politics and reflecting 
different values, ideologies, interests, and moral perspectives of actors with different status 
and background; roles and impact of film and media as influential means in shaping and 
changing popular culture, particularly in imposing and constructing stereotypical images and 
ideas about various issues and actors in global politics. 

2402371* ภูมิภาคนิยมอาเซียน          3(3-0-6) 
  กำเนิดและพัฒนาการของภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2 
บริบทระหว่างประเทศและการริเริ่มในภูมิภาคที่นำไปสู่การจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) จุดมุ่งหมาย โครงสร้างสถาบัน และบทบาทหน้าที่ การขยายตัวของอาเซียน ความแตกต่างใน
ระหว่างประเทศสมาชิกกับผลต่อความร่วมมือและบูรณาการในกลุ่มประเทศอาเชียน เสาหลักและเส้นทางสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน อาเซียนกับองค์กรความร่วมมืออื่นๆ ในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคในเชิงเปรียบ
เทียบ ประเด็นปัจจุบันด้านการบูรณาการอาเซียนและบทเรียนเปรียบเทียบกับเส้นทางสู่ภูมิภาคนิยมอื่นกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีสำหรับอธิบายและทำความเข้าใจภูมิภาคนิยมอาเซียน 
  ASEAN Regionalism 
  ASEAN REGIONALISM 
  Origins and development of regionalism in Southeast Asia after World War II; 
international context and regional initiatives leading to the establishment of the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN); purposes, institutional architectures and functions; 
ASEAN expansion; intra-ASEAN differences and their consequences for ASEAN’s cooperation 
and integration; pillars of and pathways towards ASEAN community; ASEAN and sub-regional 
institutions and other regional institutions in comparison; current issues facing ASEAN 
integration and lessons learned compared with other paths to regionalism; concepts and 
theories to explain and understand ASEAN regionalism. 

2402372* นโยบายต่างประเทศของประเทศในยุโรปและรัสเซีย      3(3-0-6) 
  ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศในยุโรป
และรัสเซีย กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศที่สำคัญ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ
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นอกภูมิภาคและประเทศกำลังพัฒนาและผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ บทบาท
ของอังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซียในสหประชาชาติ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษกับการบูรณาการของยุโรป  
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและผลกระทบ ประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  Foreign Policies of European Countries and Russia  
  FGN POL EUR/RUS 
  Internal and external factors shaping foreign policies of European countries 
and Russia; foreign policy decision-making process of each major country; relations and 
interactions among countries within the region since the end of World War II; their 
relationships with major powers and developing countries outside the region and the impact 
on international security and stability; the roles of Great Britain, France and Russia in the 
United Nations; Germany, France, and Great Britain in European integration; Collapse of the 
Soviet Union and its consequences; current issues and future trends. 

Taught in English 

2402373* นโยบายต่างประเทศศึกษาตามประเด็นหรืออาณาบริเวณคัดสรร      3(3-0-6) 
  ประเด็นปัจจุบันด้านนโยบายต่างประเทศในสังคมระหว่างประเทศ หรื อนโยบายต่างประเทศ
ของประเทศหรือภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการเมืองระหว่างประเทศ 
  Foreign Policy Studies in Selected Issues/Areas   
  FPS SEL ISS/AREA 
  Foreign policy issues currently facing the international society or foreign policy 
of a country or a region of strategic importance in international politics. 

2402374* ภูมิรัฐศาสตร์             
3(3-0-6) 
  มุมมองและทฤษฎีด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเกี่ยวกับการสร้างความหมาย
ให้แก่ผืนแผ่นดินและพื้นที่ในการเมืองโลก ทั้งในเชิงความมั่นคงและความมั่งคั่ง อันตรายและโอกาส การผนึก
รวมและการแบ่งแยก ภูมิรัฐศาสตร์กับจักรวรรดินิยม วิธีคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้อาณา
บริเวณและพื้นที่เป็นตัวตั้งในการแข่งขันเพื่ออำนาจวิธีคิดต่อผืนแผ่นดินในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เปรียบเทียบกับเชิง
การเมืองสิ่งแวดล้อม การฟื้นตัวของภูมิรัฐศาสตร์ในยุคสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและการช่วงชิงทรัพยากร 
  Geopolitics         

GEOPOLITICS 
  Geopolitical perspectives and theories, both classical and contemporary, pertaining 
to the construction of meanings over territories and spaces in terms of security and wealth, danger 
and opportunities, inclusion and exclusion in world politics; geopolitics and imperialism; geopolitical 
thinking, territorial-based strategic planning and the struggle for power; the meaning of territories from 
a geopolitical perspective in comparison with  that from a view of eco-polities, revival of geopolitics 
in the age of wars on terrorism and resource wars. 
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2402375*  ภูมิภาคนิยมและการอภิวัตน์เป็นภูมิภาคเปรียบเทียบ         3(3-0-6) 
  กระบวนการและพลวัตที่ส่งผลต่อเส้นทางการพัฒนาภูมิภาคนิยมที่แตกต่างกันในภูมิภาค
ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น กรณีศึกษาคัดสรร และกรอบทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์จุดกำเนิด รูป
แบบเชิงสถาบัน การดำเนินงานและผลกระทบของภูมิภาคนิยม รวมทั้งการต่อต้านภูมิภาคนิยมในยุโรป เอเชีย-
แปซิฟิก อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา เอเชียกลาง เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระบวนการอภิวัตน์
เป็นภูมิภาคในเศรษฐกิจการเมืองโลกและความสัมพันธ์ของกระบวนการดังกล่าวที่มีต่อพลวัตการเปิดเสรีภาพ
การค้า การลงทุน และการเงิน การเคลื่อนย้ายแรงงาน เครือข่ายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่มีเมืองเป็นศูนย์กลาง 
และกระบวนการอื่นๆ ของโลกาภิวัตน์ 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 Regionalism and Regionalization in Comparative Perspective 
 REGN COMP PERSP 

  Processes and dynamics shaping trajectories of regionalism in different regions 
before and after the end of the Cold War; selective case-studies and theoretical frameworks for 
analyzing origins, institutional forms, operations and the impact of regionalism as well as 
resistance to it in Europe, Asia-Pacific, North America, Latin America, Central Asia, South Asia, the 
Middle East and Africa; processes of regionalization in world political economy and their relations 
to underlying dynamics of free trade, investment and financial liberalization, labor migration, city-
centered development nexus and other processes of globalization. 
  Taught in English    

2402376*  เพศสภาพกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  ปัจจัยทางวัฒนธรรมและสังคมที่ส่งผลต่อปัญหาเพศสภาพในการสร้างความเข้าใจความจริง
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อำนาจและการครอบงำกับการกำหนดอัตลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงเพศ
สภาพ มิติเพศสภาพของสถาบันหลักและวิถีปฏิบัติสำคัญๆ ในการเมืองโลก ได้แก่ สงครามความมั่นคงแห่งชาติ 
การใช้กำลังความรุนแรง กองทัพ เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน 
ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ ชาตินิยม จักรวรรดินิยม การค้าประเวณีและการย้ายถิ่น และโลกาภิวัตน์ 
  Gender and International Relations     
  GENDER & IR 
  Social and cultural constructions that effect gender problems in an attempt to 
create understanding of the reality in international relations; gendered identities and relations as 
basis of power and domination; gendered dimensions of major institutions and practices in world 
politics, including war,  national security, armed violence, armed forces, international political 
economy, international law, human rights, international political theory, nationalism, imperialism, 
sex trafficking and migration and globalization. 

2402377* เรื่องคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
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  หัวข้อคัดสรรที่กำลังเป็นปัญหาท้าทายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างรัฐเพื่อสร้างกลไกเชิงสถาบันในระดับระหว่างประเทศและข้ามชาติเพื่อแก้ไขและจัดการกับปัญหาดัง
กล่าว 
  Selected Topics in International Relations     
  SEL TOP IR  
  Selected topics currently challenging international relations and cooperation 
among states to create international and transnational institutional mechanisms to manage and 
cope with the problems.    

2402404*  ความขัดแย้งระหว่างประเทศ          3(3-0-6) 
  กรอบแนวคิดเพื่อความเข้าใจจุดกำเนิด โครงสร้าง กระบวนการ และพลวัตของความขัดแย้ง
ในการเมืองโลก ประเภทและองค์ประกอบของความขัดแย้ง ความคิด วิธีการ กระบวนการ และผู้กระทำการใน
การจัดการความขัดแย้ง เงื่อนไขความสำเร็จและอุปสรรคในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  International Conflict       
  INTL CON  
  Conceptual frameworks to account for origins, structures, processes, and dynamics of 
conflict in world politics; types of conflict and their components; ideas, means, processes and 
agencies in conflict management; conditions of success and hindrances in peaceful conflict 
resolution. 

2402405* เศรษฐกิจการเมืองโลกในชีวิตประจำวัน         3(3-0-6) 
  เศรษฐกิจโลกที่เข้ามาสู่ชีวิตประจำวันและมีผลกระทบต่อคนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงในวงแคบ
ที่ก่อตัวจากวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลที่ไม่ใช่ชนชั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างระดับโลก การวิเคราะห์
จากระดับล่างสู่บนในประเด็นเศรษฐกิจการเมืองโลกโดยใช้แนวคิด“ชวีติประจำวนั” และ “การเมอืงในชวีติประจำ
วนั” มาวเิคราะหโ์ครงสร้างอำนาจและการต่อต้าน ความคิด สถาบัน และอุดมการณ์ที่กำหนดการเปลี่ยนแปลง
ในระดับโลก มุมมองเชิงวิพากษ์ต่อประเด็นและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน การเงิน การ
บริโภค การพัฒนา สิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง ทรัพย์สินทางปัญญา การเคลื่อนไหวทางการเมือง และประชาสังคม
ระดับโลกที่สำคัญในการขับเคลื่อนและวางระเบียบกฎเกณฑ์เศรษฐกิจโลกโดยใช้แนวทางการศึกษาวัฒนธรรม
เศรษฐกิจการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองเชิงวิพากษ์ 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  Global Political Economy in Everyday Life    
  GPE EVERYDAY LIFE 
  The global economy emerging in life daily and affecting ordinary people; 
everyday actions of non-elite actors and small-scale everyday changes being connected to 
and constitutive of the larger transformation at the global level; a bottom-up analysis of 
issues in the global political economy using the concepts of “everyday life” and “everyday 
politics” to analyze structures of power and resistance, ideas, institutions, and ideologies 
shaping the global transformation; a critical look at issues and processes of trade, 
investment, finance, consumption, development, environment, risk, intellectual property, 
political activism, and the global civil society central to the working and regulation of the 
global economy through cultural political economy and critical political economy 
approaches. 
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  Taught in English 

2402431* สัมมนาแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ       
3(3-0-6) 
  สัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงปทัสถาน
และนัยเชิงปฏิบัติ 
  Seminar in Concepts and Practices of International Relations  
  SEM CONCEP/PRAC IR 
  Seminar in selected International Relations concepts and theories in terms of 
their normative and practical implications. 

2402432*  สัมมนาอาเซียนศึกษา           3(3-0-6) 
  การใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเพื่อศึกษาวิจัยประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการบูรณาการอาเซียน
และบทบาทของอาเซียนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402341 
  Seminar in ASEAN Studies    
  SEM ASEAN STUD 
  Applying concepts and theories to conduct a research project on selected 
topics pertaining to ASEAN integration and ASEAN’s roles in international relations. 
  Course condition: PRER 2402341 

2402433* สัมมนาการต่างประเทศจีน          3(3-0-6) 
  ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีน 
สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมภายในที่ส่งผลต่อการต่างประเทศของจีน บทบาทของจีนในเวที
ระหว่างประเทศหลังจากที่จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ ปัญหาท้าทายการต่างประเทศของจีนในปัจจุบันและ
แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402348 
  Seminar in Chinese Foreign Relations     
  SEM CHIN FGN REL  
  Seminar in issues pertaining to China’s foreign policy-making process and the 
implementation of Chinese foreign policy; domestic economic, political and social conditions 
affecting its foreign relations; the rise of China as Superpower and its roles in the world 
arena; current challenges and emerging trends in China’s foreign relations. 
  Course Condition: PRER 2402348 

2402434* สัมมนาการต่างประเทศของสหภาพยุโรปและรัสเซีย        
3(3-0-6) 
  การใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีเพื่อศึกษาวิจัยประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการต่างประเทศของ
สหภาพยุโรปและรัสเซีย 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402373  
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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  Seminar in Foreign Relations of the European Union and Russia  
  SEM FGN REL EU/RUS  
  Applying concepts and theories to conduct a research project on selected 
topics in foreign relations of the European Union and Russia. 
  Course condition: PRER 2402373   
  Taught in English 

2402435* สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงมนุษย์          
3(3-0-6) 
  แนวคิด ประเด็นปัญหา องค์กรและขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความมั่นคง
มนุษย์ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันในบริบททางการเมืองทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น 
  Seminar in Human Rights & Human Security    
  SEM HUM RT/SEC  
  Seminar in concepts, issues, organizations and movements related to human 
rights, human security and relationships among them, within the political context at the 
global and local levels. 

2402436* สัมมนาประเด็นวาระในการเมืองโลก          
3(3-0-6) 
  โครงการศึกษาวิจัยของนิสิตในประเด็นที่สำคัญด้านการเมืองโลกหรือประเด็นวาระคัดสรร
ระดับโลก 
  Seminar in Global Politics Agenda       
  SEM GLOB POL AGDA  
  Seminar based on students’ research projects on important issues in world 
politics or selected global agenda. 

2402437* สัมมนาเศรษฐกิจการเมืองโลกและโลกาภิวัตน์         
3(3-0-6) 
  กรณีศึกษาและโครงการศึกษาวิจัยของนิสิตในประเด็นร่วมสมัยด้านเศรษฐกิจการเมืองโลก  
กระบวนการและนัยเชิงปทัสถานของโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ รวมทั้งกระแสต่อต้านและการวิพากษ์  
  Seminar in Global Political Economy and Globalization 
  SEM GPE/GLOBN 
  Seminar based on case-studies and students’ research projects on contemporary 
issues in global political economy, multi-dimensional globalization processes and their normative 
implications, resistance movements and critiques. 

2402480 สัมมนาปัญหาความมั่นคงของไทย          3(3-0-6) 
  สัมมนาประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของไทยในบริบทของสงครามเย็น และหลัง
สงครามเย็น ทั้งที่มีที่มาจากภายในและภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วน
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ทางยุทธศาสตร์ ประเด็นและแนวโน้มในอนาคตของปัญหาความมั่นคงใหม่ เช่น ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงมนุษย์ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การอพยพข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการ  
ก่อการร้าย 
   
  Seminar in Thai Security Problems    
  SEM THAI SECURITY  
  Seminar in Thai security problems and issues, both internal and external, 
during and after the Cold War; Thailand’s relations with its allies and strategic partners; issues 
and future trends of new security problems, including environmental security, human 
security, socio-economic security, international migration, transnational crimes, and terrorism.   

2402481 สัมมนาการต่างประเทศของไทย           
3(3-0-6) 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการต่างประเทศของไทย โดยมีกรอบของแนวคิดและทฤษฎี 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2400117* 
  Seminar in Thai Foreign Relations      
  SEM THAI FRN REL  
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
Thai foreign relations. 
  Course condition: PRER 2400117* 

2402482  สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       3(3-0-6) 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
กรอบของแนวคิดและทฤษฎี 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402347   
  Seminar in Foreign Relations of Southeast Asian States    
  SEM FRN REL SEA 
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
foreign relations of Southeast Asian countries. 
  Course condition: PRER 2402347  

2402483   สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก       
3(3-0-6) 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในเอเชียตะวันออกและการต่าง
ประเทศของประเทศในภูมิภาคด้วยกรอบแนวคิดและทฤษฎี 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402348 หรือ 2402349 
  Seminar in Foreign Relations of East Asian States   
  SEM FRN REL EASIA 
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
foreign relations of East Asian countries and changing power structure in the region. 
  Course condition: PRER 2402348 or 2402349 
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2402484 สัมมนาการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา         3(3-0-6) 
  ประเดน็ปญัหาเกี่ยวกบัการตา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา ดว้ยกรอบของแนวคดิและทฤษฎ ี
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402350 
   

Seminar in United States Foreign Relations     
  SEM US FRN REL 
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
foreign relations of the United States. 
  Course condition: PRER 2402350  

2402486 สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง        
3(3-0-6) 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการต่างประเทศของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402352  
  Seminar in Foreign Relations of Middle East States    
  SEM MIDEAST REL 
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
foreign relations of Middle East countries. 
  Course condition: PRER 2402352  

2402487 สัมมนาการต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้        
3(3-0-6) 
  ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการต่างประเทศของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ด้วยกรอบของ
แนวคิดและทฤษฎี 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2402355 
  Seminar in Foreign Relations of South Asian States  
  SEM FRN REL SASIA 
  Applying concepts and theories to do a research project on selected topics in 
foreign relations of South Asian countries. 
  Course condition: PRER 2402355 

2402492 การศึกษาเฉพาะบุคคล            
3(3-0-6) 
  การศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ และอาจารย์เห็นว่ามีความสามารถ
ที่จะเรียนให้ลึกซึ้งได้  
  Individual Studies        
  INDIV STUD 
  An individual study of specific cases by students under the approval of the head of 
department and under the supervision of an instructor. 
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เนื้อหารายวิชาบังคับสาขา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

2403313 อาชญาวิทยา             
3(3-0-6) 
  สำรวจกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากร เน้นธรรมชาติและ ตัวแปร
ในการนำทฤษฎีมาอธิบายพฤติกรรมอาชญากร อาชญากรรมจำแนกประเภทต่างๆ และระบบขององค์การทาง
สังคมในการควบคุมและตอบโต้ต่อพฤติกรรมอาชญากร ปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทยที่ปรากฏและที่มีนัย
สำคัญ และวิเคราะห์สาเหตุ เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูและป้องกัน  
  Criminology 
  CRIMINOLOGY 
  An investigation into social processes involved in criminal behavior; focus on 
the nature and variety of theoretical explanation of criminal behavior, the major types of 
crimes, and social organization control system that react to criminal behavior, problem of 
crimes in Thailand, its extent and significance; causal analysis; techniques of treatment and 
prevention. 

2403315 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ์         3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การใช้สถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสองตัวแปรการแปลผลการสรุปผลการวิจัยและการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับสังคมศาสตร์ SPSS 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  Statistics for Social Science Research  
  STAT SOC SCI RSCH 
  Basic statistics, application of statistics in social science research, with 
emphasis on bivariate analysis, interpretation, summarizing research results, and the use of 
SPSS in data analysis. 

2403317 ทฤษฎีสังคมวิทยา          3(3-0-6) 
  แนวคิดและทฤษฏีหลักในทางสังคมวิทยาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของแต่ละแนวคิดและ
ทฤษฏีพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฏีในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองความคิดหลักของ แต่ละ
ทฤษฏีโดยเน้น การตอบคำถามว่าสังคมคืออะไรและการอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมและพฤติกรรมทาง
สังคมความก้าวหน้าของความคิดทางทฤษฏีสังคมวิทยาในปัจจุบันและแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฏีทางสังคมวิทยาเพื่อทำความเข้าใจสังคม 
  Sociological Theories 
  SOCIO THEO 
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  Main sociological concepts and theories; historical background of each 
concept and theory; development of concepts and theories in social, economic and political 
contexts; main ideas of each theory with emphasis on answering what society is and 
explaining social relationship and behavior; state of knowledge in contemporary sociological 
theories and their application in understanding society. 

2403318 ทฤษฎีมานุษยวิทยา           3(3-0-6) 
  พัฒนาการแนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญทางมานุษยวิทยา ได้แก่  ทฤษฎีวิวัฒนาการทฤษฎีแพร่
กระจาย ทฤษฎีหน้าที่นิยม ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีโครงสร้างนิยมทฤษฎีหลังโครงสร้างนิยม ทฤษฎี
นิเวศทางวัฒนธรรม ทฤษฎีวัตถุนิยมทางวัฒนธรรมทฤษฎีการตีความเชิงสัญญะ ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหม่ ทฤษฎีสตรีนิยมการเปรียบเทียบทฤษฎีที่สำคัญทางมานุษยวิทยาการนำแนวคิดและทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพสังคม วัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน 
  Anthropological Theories 
  ANTHROP THEO 
  Development of major anthropological concepts and theories: Evolution, 
Diffusions, Functionalism, Structural-Functionalism, Structuralism, Post-Structuralism, Cultural 
Ecology, Cultural Materialism, Symbolic and Interpretive, Critical, Postmodern Theories, 
Feminism; comparison of main anthropological theories; application of anthropological 
concept and theories in analyzing human behavior and current sociocultural phenomena. 

2403319 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์          3(3-0-6) 
  แนวทางการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบความคิดอันได้แก่
ปรัชญาและสำนักคิดทางสังคมศาสตร์เบื้องต้นที่ผลักดันให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้และการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิดจนนำไปสู่การวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์
ประกอบและมโนทัศน์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยและการเชื่อมโยงประเด็นทางสังคมเข้ากับการตั้งประเด็น
ปัญหาการวิจัยการเขียนโครงร่างการวิจัยการเลือกเครื่องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ
และขั้นตอนการแปลความหมายข้อมูลการอ่านและวิเคราะห์ผลการรายงานการวิจัยประเด็นด้านจริยธรรมใน
การวิจัย 
  Social Science Research Methods 
  SOC SCI RSCH METH 
  Approaches to searching for knowledge in social sciences, starting from basic 
social philosophy and its connection with a quest for new knowledge through the paradigms 
of qualitative and quantitative research; components and concepts which are the base for 
research and the link between social and determination of research problems; writing 
research proposal; selection of various tools and techniques of data collection; process of 
data interpretation; reading and analyzing results; research reporting; ethical issues in doing 
research. 

2403327* มนุษยมิติ            3(3-0-6) 
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  ชีวิตวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม ความสัมพันธ์ด้านชาติพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย แนวคิดและทฤษฏีด้านชาติพันธุ์ การอภิปรายเกี่ยวกับชนชั้น และเพศสภาวะ 
  Human Dimensions 
  HUM DIM 
  Cultural life, social structures and ethnic relations within and among ethnic 
groups in Thai society; concepts and theories of ethnicity; discussions on class and gender. 

2403328* ข้อถกเถียงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย     3(3-0-6) 
  ข้อถกเถียงในเชิงทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการ
จัดระเบียบทางสังคม ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์ และบทบาทของปัจจัยทางสังคมที่มีต่อ
กระบวนการก่อรูป การเปลี่ยนแปลง และการกลายเป็นอื่นในสังคมสมัยใหม่ โดยเน้นการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยในบริบทของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลกที่มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  Debates in Contemporary Social and Cultural Changes 
  DEB CONT SOC/CULT CHG 
  Theoretical debates on social and cultural changes affecting social organization, 
social interactions, lifestyle, ethnic relations and the roles of social factors in modern society 
formation, changes and differentiation, emphasis on the analysis of contemporary social and 
cultural phenomena in the varied context of local, national and global perspectives in relations to 
ASEAN development. 

2403480 สัมมนาประเด็นสังคมร่วมสมัย                    
3(3-0-6) 
  ประเด็นสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมร่วมสมัย การนำเสนอปัญหา การวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์โดยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งรอบด้าน การเสนอแนะในการจัดการปัญหาเชิงนโยบายและในทาง
ปฏิบัติ 
  Seminar on Contemporary Social Issues  
  SEM CONT SOC ISS 
  Social issues affecting contemporary society; problem presentation, in-depth 
analysis and synthesis by using relates theories; recommendation for handling problems 
about policy and implementation. 

เนื้อหารายวิชาบังคับเลือก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ก. กลุ่มวิชาสังคมวิทยา  
2403352 สังคมวิทยาพัฒนาการ           3(3-0-6) 
  ความเป็นมาของการพัฒนา แนวคิดทฤษฎี ตัวชี้วัดการพัฒนาการพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่ม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบแผนการพัฒนาของประเทศอื่นๆการประเมินสถานภาพและ
บทบาทหน้าที่ของตนต่อสังคมการพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  Sociology of Development 
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  SOCIO DEV 
  History of development; concepts, theories, developmental index, the 
context of Thailand’s economic and social development plan since the beginning as well as the 
development of other countries; assessment of one’s status and role towards society; self-
development for social contribution. 

2403360* สังคมจิตวิทยา            3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาสังคม วิธีการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 
ระหว่างบุคคล และเมื่ออยู่ในสังคม พฤติกรรมต่างบรรทัดฐาน จิตวิทยาการเมือง การปฏิบัติการทางสังคม
จิตวิทยา พฤติกรรมร่วมทางสังคม การจัดการความกลัว ความแปลกแยก อคติและการเลือกปฏิบัติ 
  Psycho Sociology 
  PSYCH SOCIOL 
  Concepts in social psychology; methods of studying social psychology; social 
behavior of an individual, of interpersonal relations and of people in society; deviant behaviors; 
political psychology; psychological warfare; collective behaviors; terror management; alienation; 
prejudice and discrimination. 

2403361* สังคมพ้นพรหมแดน          3(3-0-6) 
  ความหมายและความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมในโลกไร้พรมแดน การสำรวจการ
เคลื่อนที่ทางสังคมของวัตถุทางกายภาพและเสมือนจริง ตลอดจนผลกระทบด้านเวลา พื้นที่ การอยู่อาศัย และ
การเป็นพลเมือง 
  Beyond Society 
  BEYOND SOC 
  Meanings and significance of society and culture in the borderless world, 
survey of social mobility of both physical and virtual objects and their impact on time, 
space, dwelling and citizenship. 

2403362* การอ่านวรรณกรรมทางสังคมวิทยา         3(3-0-6) 
  งานวิชาการคัดสรรด้านสังคมวิทยา 
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
  Reading in Sociology 
  RDG SOCIO 
  Selected academic works on sociology. 
  Taught in English. 

2403465 การสำรวจประชามติและการวิจัยตลาด          3(2-3-4) 
  การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมทั้งจิตวิทยา เพื่อการทำวิจัยตลาดและการ
สำรวจประชามติ   
  PUBLIC OPINION SURVEY AND MARKET RESEARCH  
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  PUB OPN SURV/MKT   
  An imprementation of sociological, anthropological as well as psychological 
knowledge to conduct marketing research and public opinion survey. 

ข. กลุ่มวิชามานุษยวิทยา  

2403363* อัตลักษณ์ทางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม        
3(3-0-6) 
  อัตลักษณ์ทางสังคมในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน
ซึ่งรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ การสร้างอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  Social Identity and Cultural Diversity 
  SOC ID/CULT DIV 
  Social identity in the context of cultural diversity and ethnicity in today’s 
wold that may include the concepts of identity, identity construction and cultural diversity. 

2403364* มานุษยวิทยาการเมือง            
3(3-0-6) 
  การเมือง และ “อำนาจ” ในมุมมองของความสัมพันธ์ทางสังคม-วัฒนธรรม รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับสองเรื่องนี้ซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวและการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจในสังคม 
  Political Anthropology 
  POL ANTHRO 
  Politics and “power” from the perspective of socio-cultural relationships, and 
the changes of ideas about these two subjects that lead to the movements and the 
struggles for power in society. 

2403365* มานุษยวิทยาประวัติศาสตร์          3(3-0-6) 
  อภปิรายเกี่ยวกบัประวตัศิาสตรช์าตพินัธุ์ และประวตัศิาสตรบ์อกเลา่เพื่อทำความเข้าใจ “อดีต” 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และความสัมพันธ์กับรัฐชาติ และ “ประวัติศาสตร์ชาติ” 
  Historical Anthropology 
  HIST ANTHRO 

Discussions of ethnohistory and oral history in order to understand “the past” of 
various ethnic groups and their relationships with the nation-state and “the national history”. 

2403366* มานุษยวิทยาองค์การ           3(3-0-6) 
  ขอบข่าย ประวัติ ทฤษฎี และพัฒนาการของศาสตร์มานุษยวิทยาองค์การ ความสำคัญของ
แนวคิดด้านวัฒนธรรมและการนำมาใช้ในการศึกษาองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ  
กับพฤติกรรมองค์การ การขัดเกลาทางสังคมขององค์การ วัฒนธรรมย่อยในองค์การ การใช้ภาษากายและการ
ตีความของแต่ละวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมในด้านจริยธรรมองค์การ วิธีวิทยาการวิจัยทาง
มานุษยวิทยาที่นำมาประยุกต์ในด้านการศึกษาองค์การ 
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Organizational Anthropology 
  ORG ANTHRO 
  Scope, history, theory and development of Organizational Anthropology; the 
importance of cultural concept and applicability in the study of organizations; interrelationships 
between beliefs, values, attitudes and organizational behaviors; organizational socialization; sub-
cultures within the organization; the use of body language and the interpretation of each culture; 
cultural variations in organizational ethics; anthropological research methodology applicable to the 
study of organizations. 

2403367* การอ่านวรรณกรรมทางมานุษยวิทยา          
3(3-0-6) 
  การอ่านหนังสือหรือบทความวิชาการในวารสารด้านมานุษยวิทยาโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำ
แนะนำเพื่อเรียนรู้แนวคิดหลักจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยาในปัจจุบัน 
  Reading in Anthropology 
  RDG ANTHRO 
  Directed reading of books or academic papers in journals of anthropology to 
learn key concepts derived from relevant theories in modern-day anthropology.  

เนื้อหารายวิชาโท สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ก. กลุ่มวิชาสังคมวิทยาสภาวะสมัยใหม่  

2400308 การฝึกงาน            3(0-6-3) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

2403408 สังคมวิทยาการเมือง           3(3-0-6) 
  การใช้ความรู้ทางสังคมวิทยาในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยจะเน้นความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมอำนาจและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมประชาสังคมและความมั่นคง
ของรัฐและสังคม 
  Political Sociology 
  POL SOCIO 
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  Application of sociological theories in analyzing political phenomena, with 
emphasis on relations between the state and society, power and economic and social 
inequality, civil society, and social and political security. 

2403409 สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์        3(3-0-6) 
  ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่เสริมสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์และสังคม ศึกษาผลของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มี
ต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบัน
ครอบครัว รวมทั้งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวชนบทและครอบครัวเมืองในยุคหลังสมัยใหม่ 
  Family Institution and Human Security 
  FAM INT HUM SEC 
  Meanings, types and functions of the family as a social institution which 
fosters human and social security; exploring the way in which a socialization process and 
family relations affect a child’s well-being and development of personality; conflicts and 
problems arising out of the family context, including changing roles of rural and urban 
families in the postmodern era. 

2403419* สังคมวิทยาว่าด้วยสื่อสารมวลชน          3(3-0-6) 
  การสำรวจวรรณกรรมด้านสื่อที่เกี่ยวกับหลักการต่างๆ ทางวิชาการ การสำรวจการสร้างธุรกิจ
อุตสาหกรรมด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ และการปรับเปลี่ยนไปตามกฎระเบียบ การ
แข่งขันทางการค้า และ/หรือ เทคโนโลยีต่างๆ โดยเน้นเนื้อหาสาระของสื่อและปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่นคง 
การเปลี่ยนแปลง และความหลากหลาย รวมถึงการที่ผู้บริโภคสื่อจะใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากเนื้อหา
สาระของสื่อ 
  Sociology of Mass Media 
  SOCIOL MASS MEDIA 
  Survey of the media literature that spans a number of disciplines; examining (how 
various media industries, radio, TV, record, motion picture, print) are organized and how such 
organization is sometimes transformed by regulations, competitions, and/or technology, emphasizing 
on media contents and investigating factors that promote stability, change, and diversity; how 
consumers of mass media products utilize and are affected by media contents.  

2403420* สังคมวิทยาสุขภาวะและความเจ็บป่วย          
3(3-0-6) 
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  อิทธิพลด้านวัฒนธรรมที่มีต่อการเกิดโรคและมุมมองของผู้ป่วยต่อความเจ็บป่วยความสัมพันธ์
อันซับซ้อนและซ่อนเร้นในบางครั้งระหว่างสิ่งที่เป็นแก่นในการดำรงอยู่ของทุกชีวิต ซึ่งก็คือสุขภาพและความ
เจ็บป่วย และการจัดระเบียบของสังคมปัจจุบัน ผลกระทบของชนชั้นทางสังคม เพศสภาพ เชื้อชาติ การพัฒนา
ประเทศ และการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีต่อสุขภาวะของบุคคลและความเท่าเทียมของ
โอกาสด้านสุขภาพของคนในสังคม 
   

Sociology of Health and Illness 
  SOCIOL HLTH/ILL 
  Cultural influences that cause diseases and patients’ perspective towards 
illnesses; complex and sometimes hidden relationships between things which are the centre 
of all human existence: health and illnesses and the organization of modern society; impacts 
of class, gender, ethnicity and the country’s development; the management of the nation’s 
health system and its impacts on people’s health status and health equality in society. 

2403421* สังคมวิทยาว่าด้วยชีวิตและความตาย          
3(3-0-6) 
  แนวคิดทางสังคมวิทยาเพื่อการทำความเข้าใจกระบวนการและวงจรชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย นำไปสู่การตีความและการทบทวนความหมายใหม่ของประเด็นว่าด้วยการเจริญพันธุ์และเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ ความเสื่อมของวัยและการเจ็บป่วย การตายและความตาย 
  Sociology of Life and Death 
  SOCIOL LIFE/DEATH 
  Sociological concepts for understanding the process and cycle of human life from 
birth to death that lead to interpretation and reviewing of meanings of issues concerning human 
reproduction and reproductive technology, aging and illness, dying and the death. 

2403422* สังคมวิทยาพิบัติภัย            
3(3-0-6) 
  ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่นำไปสู่การสร้างความเสี่ยงรูปแบบต่างๆที่ส่งผลใน
ระดับโลก มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการป้องกันและการบริหารจัดการพิบัติภัยที่เกิดโดยธรรมชาติและ
โดยน้ำมือมนุษย์ 
  Sociology of Disaster 
  SOCIOL DISASTER 
  Changing nature of society that leads to the production of risks that affect the 
global level, socio-cultural dimension of the prevention and management of natural and man-
made disasters. 
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2403423* สังคมวิทยาว่าด้วยความมีชื่อเสียง          
3(3-0-6) 
  ความสัมพันธ์อันโดดเด่นและซับซ้อนระหว่างระบบสังคมกับความโหยหาชื่อเสียงและความ
โด่งดังของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ความมีชื่อเสียงในฐานะชนชั้นทางสังคม วิถีชีวิต และการเป็น “สินค้า” ที่ถูก
นำเสนอในหลากหลายมิติแห่งชีวิตสังคม การกระทำของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในเชิงบวก
และลบ 
  Sociology of Celebrity 
  SOCIOL CELEB 
  Salient and complex relationships between the social system and the quest 
for fame and celebrity in modern society; the notion of celebrity as a social class, lifestyle, 
and “commodity” expressed in many dimensions of social life; contributions and drawbacks 
made by celebrity to society. 

2403424* ความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากล         3(3-0-9) 
  ทอ้งถิ่นในสภาวะหลงัสมยัใหมแ่ละขา้มพรมแดนรฐัชาต ิความสมัพนัธร์ะหวา่งทอ้งถิ่นกบั 
โลกาภวิตัน ์ความผุกร่อนของรัฐชาติ พรมแดน และสั งคมโลก ปรากฏการณ์ที ่สังคมหนึ่งๆเต็มไปด้วยความแตก
ต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ซึ่งอาจส่งผลมาจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การข้าม
พรมแดน สงคราม ความขัดแย้งทางการเมือง หรือการแต่งงาน โดยมุ่งความสนใจที่คนชายขอบ แรงงานข้ าม
ชาต ิ ผู้พลดัถิ่น ผู้ลี้ภยั เป็นสังคมที่เป็นปัจเจกแต่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับการกระทำของสังคม หรือ 
ปัจเจกบุคคลอื่น  
   
  Localism and Cosmopolitanism 
  LOC/COSMOPOL 
  Local societies in post modernism and transnationalism; relationship between 
localization and globalization; erosion of the state, boundaries and global society; social phenomena 
that consist of a diversity of culture, ethnicity, language, religion that may be resulted from economic 
globalization, transmigration, wars, political conflicts or marriages, focusing in marginalized groups, 
including transnational labors, migrants and refugees; individualistic society that needs to be related 
to the work of other society or other individval people..  

2403425* สังคมวิทยาประชากร       3(3-0-6) 
  การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบายปรากฏการณ์สำคัญทาง
ประชากร ได้แก่ ขนาด การกระจายตัว โครงสร้าง ของเพศ รุ่นอายุ การศึกษา อาชีพ สถานะสมรส ชาติพันธุ์ 
ภาวะเจริญพันธุ์ การตาย-ความเจ็บป่วย และการย้ายถิ่น รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางประชากรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
  Sociology of Population 
  SOCIOL POP 
  Applying sociological concepts and theories to explain crucial population 
phenomena, size, distribution, structure of sex, generations, education, occupations, marital status, 
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ethnicities, fertility, mortality-morbidity and migration, including the analysis of social and cultural 
issues related to population phenomena from the past to the present and future trends.  

2403491 การศึกษาเฉพาะบุคคล            
3(3-0-6) 
  การศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ และอาจารย์เห็นว่ามีความสามารถ
ที่จะเรียนให้ลึกซึ้งได้ โดยนิสิตจะมีการพบปะกับอาจารย์ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวและเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบ
หมาย 
  Individual Studies        
  INDIVIDUAL STUDIES 
  An individual study of specific cases carried on by students and under 
the supervision of an instructor. 

ข. กลุ่มวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

2400308 การฝึกงาน             
3(0-6-3) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

403412 มานุษยวิทยาธุรกิจ            
3(3-0-6) 
  ทฤษฎี แนวคิด และการนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยามาใช้ในธุรกิจ ความสำคัญของ
วัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมย่อยในองค์การ หลักการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในมุมมองทาง
มานุษยวิทยา การบริหารจัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม มุมมองจริยธรรมทางธุรกิจในแต่ละวัฒนธรรม แนวโน้ม
ของศาสตร์มานุษยวิทยาธุรกิจในอนาคต 
  Business Anthropology 
  BUSI ANTHRO 
  Theories, concepts, and anthropological application to business; the importance of 
organizational culture; sub-cultures in organization; marketing principle and consumer behavior 
from anthropological perspectives; cross-cultural management; cross-cultural perspectives on 
business ethics; and future trends in business anthropology. 

2403426* สตรีนิยมและเพศสภาวะ           3(3-0-6) 
  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เรื่องเพศสภาพ วิถีทางที่ความสัมพันธ์
ทางเพศถูกสร้างขึ้นและถูกปรับเปลี่ยนไปในบริบทของการพัฒนาในระดับโลก ความสัมพันธ์ด้านเพศสภาพกับ
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โครงสร้างทางสังคม ผลกระทบของความสัมพันธ์ทางเพศสภาพต่อแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมและนโยบายทาง
สังคม ตลอดจนผลกระทบของนโยบายทางสังคมและแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมต่อความสัมพันธ์ทางเพศสภาพ 
  Feminism and Gender 
  FEM/GENDER 
  Grounded concepts and theories relevant to gender analyses; the way in 
which gender relations are being shaped and reshaped in the context of global 
development; gender relations and social structures; effects of gender relations on cultural 
practices and social policy and vice versa. 

2403427* ศาสนาในสังคมสมัยใหม่           3(3-0-6) 
  ความเชื่อทางศาสนาในสังคมดั้งเดิมและสังคมสมัยใหม่บทบาทของความเชื่อและพิธีกรรม 
ผลกระทบของความเชื่อและการปฏิบัติตามพิธีกรรมต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองศาสนา
กับเศรษฐกิจศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมศาสนากับความขัดแย้งรวมทั้งศาสนากับการพัฒนา 
   

Religion in Modern Society 
  RELIG MOD SOC 
  Religious beliefs in traditional and modern societies; roles of religious beliefs 
and rituals; the impact of religious beliefs and ritual practices on societies; the relationships 
between religion and politics, religion and economy, religion and social change, religion and 
conflict, and religion and development. 

2403428* นิเวศวิทยาวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
  การปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม โดย
การปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ทำให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตและพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่และที่มีการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการเมืองเพื่อการเข้าถึงและการ
จัดการทรัพยากรในสังคมร่วมสมันที่กำลังพัฒนา 
  Cultural Ecology 
  CULT ECOL 
  Human adaptation to social and physical changes of the environment, 
through cultural processes that enable people to survive and develop within a given or 
changing environment; the connection between political economy and politics to gain access 
to and manage resources in contemporary developing society.  

2403429* การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองและชนบท        3(3-0-6) 
  การสำรวจเชิงวิพากษ์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในพื้นที่เมืองและชนบทในปัจจุบัน
ตลอดจนผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าว โดยเน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านวถิกีาร
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ผลติ การบรโิภค การยา้ยถิ่น การสรา้งอตัลกัษณ ์ และการดำรงอยู่ของชุมชนท่ามกลางความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เกิดขึ้นใหม่ๆ 
  Urban and Rural Transformations 
  URB/RURAL TRANS 
  Critical investigation of the transforming processes of urban and rural areas in 
the modern era along with the social impact from such processes, emphasizing particular 
issues of changes in production, consumerism and migration; identity formation and the 
existence of a community amidst the emergence of new social relations.  

2403430* มานุษยวิทยาสื่อสังคม           3(3-0-6) 
  การใช้ทฤษฎีแนวคิด แนวทาง และวิธีวิทยาการวิจัยทางมานุษยวิทยาในการศึกษาสื่อสังคม 
เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีสื่อสังคม  
การศึกษามิติใหม่ของมนุษย์ที่แสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์
และการสร้างเครือข่ายทางสังคม การแสดงตัวตนและอัตลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อำนาจและการควบคุม  
ความขัดแย้งและความสมานฉันท์ในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้สื่อสังคมที่มีความ
แตกต่างกันในวัฒนธรรมไทย ญี่ปุ่น และสังคมตะวันตก  
   

Anthropology of Social Media 
  ANTHRO SOC MEDIA 
  Application of anthropological theories, approaches, concepts, and methodology 
to the study of social media to understand changes in human behaviors and the lifestyle of 
people who interact with social media technology; examining new aspects of human dimensions 
expressed through online social madia in terms of interactions and social networking, self-
expression and identity through online social media, power and control, conflict and conformity in 
online social media; case studies of the behavior in the use of social media that are culturally 
different in Thai, Japanese and Western culture.  

2403431* ภาพยนตร์กับสังคม          3(3-0-6) 
  การสำรวจปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านการชมภาพยนตร์ เน้นประเด็นทางสังคมและ
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการชมภาพยนตร์ชาติพันธุ์ การอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง และ
การสัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้กรอบแนวคิดทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเพื่อทำความเข้าใจประเด็นสังคมร่วมสมัย 
  Films and Society 
  FILMS/SOC 
  Examination of social phenomena through films with particular attention to  
social and cultural issues in contemporary Southeast Asia ethnographic films,  reading related 
documents and taking part in seminar; debates on social and cultural issues through; through 
reviewing the sociological and anthropological framework in order to gain understanding about 
contemporary social issues. 
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2403432* ชายแดนศึกษา           3(3-0-6) 
  การสำรวจเชิงวิพากษ์กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ประชากร และระบบความสัมพันธ์
ที่ชายแดน เน้นประเด็นอัตลักษณ์ของคนในชาติ การอพยพย้ายถิ่น สิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมือง 
เศรษฐกิจนอกระบบ การเมืองด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เครือข่ายทางสังคม เพศสภาพ ศาสนา  
ชาติพันธุ์ ความเป็นชุมชน และคำถามเกี่ยวกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ประเด็นการพัฒนาชายแดนเพื่อการบู
รณาการอาเซียนโดยอาศัยกรอบความคิดมานุษยวิทยาการเมืองและการศึกษาเชิงสังคมด้านพื้นที่ 
  Border Studies 
  BORDER STUDIES 
  Critical examination of the transformation of landscape, population and the 
relations system at the border, emphasizing national identity, migration, human and civil rights, 
illicit economic activities, politics as related to natural resource management and development, 
social networks, gender, religions, ethnicity, community and the question of modern state 
existence; issues of border development for the ASEAN integration; case studies concerning 
social aspects of space 

2403433* ท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์          3(3-0-6) 
  โลกาภิวัตน์และพลวัตความสัมพันธ์โลก-ท้องถิ่นจากมุมมองทางมานุษยวิทยา การเปรียบ
เทียบแนวคิดต่างๆ ว่าด้วยโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจโลกและบริโภคนิยมและ
ผลกระทบที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการตอบรับโลกาภิวัตน์ของคนในท้องถิ่น การอภิปรายเกี่ยวกับ
สังคมเอเชีย 
  Locality and Globalization 
  LOC/GLOBN 
  Globalization and global-local dynamics from the anthropological perspective; 
comparison of the concepts of economic and socio-cultural globalization; global economy 
and consumerism, and the impact on local culture, as well as responses of local people to 
globalization; discussions of Asian societies. 

2403491 การศึกษาเฉพาะบุคคล            
3(3-0-6) 
  การศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ และอาจารย์เห็นว่ามีความสามารถ
ที่จะเรียนให้ลึกซึ้งได้ โดยนิสิตจะมีการพบปะกับอาจารย์ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวและเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบ
หมาย 
  Individual Studies        
  INDIVIDUAL STUDIES 
  An individual study of specific cases carried on by students and under 
the supervision of an instructor. 

ค. กลุ่มวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 
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2400308 การฝึกงาน            3(0-6-3) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

2403185 การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน         3(3-0-6) 
  ความหมาย ลักษณะ และขอบเขตการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ทฤษฎีอาชญาวิทยา
และสังคมวิทยาที่อธิบายสาเหตุการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อ
การกระทำผิด กระบวนการยุติธรรม และวิธีปฏิบัติสำหรับเด็กและเยาวชน ประเด็นปัญหาร่วมสมัยรวมทั้ง
แนวทางในการป้องกัน 
  Juvenile Delinquency 
  JUV DEL 
  Meaning, nature and scope of juvenile delinquency, criminological and sociological 
theories of delinquency, social influences on delinquency, justice procedure and guidelines 
for children and adolescents; contemporary issues and prevention of delinquency. 

2403358 ปัญหาสังคม            3(3-0-6) 
  แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยปัญหาสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆทั้งปัญหา
ความยากจนปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติดปัญหาโสเภณีปัญหาการฆ่าตัวตายปัญหาสุขภาพจิตปัญหาวัยรุ่น
ปัญหามลพิษและผลกระทบของปัญหาเหล่านี้ที่มีต่อความสัมพันธ์ทางสังคม 
  Social Problems 
  SOCIAL PROBLEMS 
  Theoretical and conceptual frameworks in social problems; analysis of deviant 
behaviors and other social problems; poverty, corruption, narcotics, prostitution, suicide, 
mental problems, adolescent problems, pollution and impact of such problems on 
individuals and groups in society. 

2403359 ความขัดแย้งทางสังคมและสันติวิธี     3(3-0-6) 
  ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีการควบคุมสังคม ความขัดแย้ง และสันติวิธี การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
เชิงบูรณาการ ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในกระบวนการจัดการความขัดแย้ง และทางเลือกในการจัดการ
ความขัดแย้ง ปัญหาการจัดระเบียบทางสังคม ระบบ และกลไกการควบคุมสังคมกระแสหลัก ประเด็นร่วมสมัย
ความขัดแย้งและสันติวิธี ด้านการเมือง นโยบายสาธารณะ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และศาสนา  
  Social Conflict and Peace Making 
  SOC CONFLICT/PEACE 
  Theories and concepts of social control, conflict and peacemaking, integrated 
approach to conflict analysis, factors of success in conflict management process and 
alternative measurements Problems of social organization, social systems and mainstream 
social control mechanism. Contemporary issues in conflict and peacemaking; political, public 
policy, legal, justice process and religion. 
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2403402 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา         3(3-0-6) 
  ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีระบบและตัวแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยการเปรียบ
เทียบกับตัวแบบที่ใช้ในนานาประเทศการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการดำเนินคดีและ
กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องในการประสานงาน
กระบวนการยุติธรรมการตรวจสอบถ่วงดุลและการบูรณาการอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการเข้าด้วยกันตาม
หลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และสังคมวิทยากฎหมาย 
  Criminal Justice Process 
  CRIM JUST PROC 
  Philosophy, theories, concepts, systems and models of Thai criminal justice 
system; comparison with the international criminal justice model; the criminal proceeding of 
the case; justice process for juvenile cases; analysis of problems in coordinating with justice 
process; check and balance and integration of the legitimate power, the administrative 
power and the juridical power for the state by using the principles of criminology, penology 
and sociology of law. 

2403433* สังคมวิทยากฎหมาย           3(3-0-6) 
  การวิเคราะห์ทางสังคมวิทยาเกี่ยวกับคำสั่งทางกฎหมาย เน้นทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยาและ
เทคนิคการวิจัยเพื่อศึกษาที่มา กระบวนการ โครงสร้าง และผู้ทำให้เกิดกฎหมาย บทบาทของกฎหมายในการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้น เพศสภาพ เชื้อชาติ และความไม่เสมอภาคทางสังคม 
  Sociology of Law 
  SOCIOL LAW 
  Sociological analysis of legal orders, emphasizing main sociological theories 
and research techniques to study the origins, process, structures, and creators of law; the 
roles of law in reinforcing and changing class, gender, race and social inequalities.   

2403434* สังคมวิทยาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด         3(3-0-6) 
  ภาพรวมจิตวิทยาสังคม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด วิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน และการศึกษาดูงานการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 
  Sociology of Corrections 
  SOCIOL CORR 
  Overview of social psychology, cultural, sociological, and political factors 
related to correctional enterprise; different forms of corrections from the past to the present 
and field trips to correctional institutions. 

2403435* เหยื่อวิทยา            3(3-0-6) 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิชาว่าด้วยเหยื่ออาชญากรรม ความสัมพันธ์ระหว่างเหยื่อกับผู้
กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและองค์กรทางสังคม การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ผลกระทบ
ของอาชญากรรมต่อเหยื่อและสังคม สิทธิของเหยื่ออาชญากรรม การชดเชยความเสียหายแก่เหยื่ออาชญากรรม
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โดยรัฐและผู้กระทำผิด บทบาทของเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา นโยบายของรัฐต่อเหยื่อ
อาชญากรรมและเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม ประเด็นเฉพาะเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม 
  Victimology 
  VICTIMOLOGY 
  Principles and concepts of victimology; relationships between victims and 
offenders in the criminal justice systemand social organizations; criminal victimization; the impact of 
crime on victims and society; crime victim’s rights; victims compensation and restitution by the 
state and offenders; the role of victims in the criminal justice system; state policies for victims and 
victims in the criminal justice system; specific issues about crime victims.    

2403436* การก่อการร้าย           3(3-0-6) 
  ความเป็นมาและผลกระทบของการก่อการร้ายในโลกสมัยใหม่ รวมไปถึงการตระหนักรู้และ
ชื่นชอบการดำรงอยู่ขององค์กรก่อการร้าย เทคนิคและกลวิธีในการดำเนินการก่อการร้ายแบบต่างๆ ระดับของ
การคุกคามที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายก่อขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาภาคสนาม
และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   

Terrorism 
  TERRORISM 
  Historical background of terrorism and its impact of on the contemporary 
world, including  basic awareness and appreciation of terrorist organizations, techniques 
and methods, and various threat levels posed by terrorist groups at the local and the 
international levels; first hand experience through field studies and visits to relevant 
locations. 

2403437* อาชญากรรมทางธุรกิจ           3(3-0-6) 
  อาชญากรรมซึ่งกระทำโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูงรวมทั้งการกระทำผิด
ขององค์การ บริษัทห้างร้านที่มุ่งผลประโยชน์ตอบแทนหรือกำไรเกินควร เน้นเรื่องการใช้ทักษะพิเศษ ตำแหน่ง
หน้าที่การงานหรือวิชาชีพไปในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณแห่งอาชีพ หรือผิดทำนองคลองธรรม 
  Business Crime 
  BUS CRIME 
  Crime committed by people in higher socio-economic status and by corporations; 
companies, department stores and shops that aim for excesive profits or gains, emphasizing the 
abuse of those cases special skills, positions, or professional practices in an illegal or unethical 
manner. 

2403491 การศึกษาเฉพาะบุคคล            
3(3-0-6) 
  การศึกษาด้วยตนเองในเรื่องที่นิสิตมีความสนใจเป็นพิเศษ และอาจารย์เห็นว่ามีความสามารถ
ที่จะเรียนให้ลึกซึ้งได้ โดยนิสิตจะมีการพบปะกับอาจารย์ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวและเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบ
หมาย 
  Individual Studies        
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  INDIVIDUAL STUDIES 
  An individual study of specific cases carried on by students and under 
the supervision of an instructor. 

เนื้อหารายวิชาบังคับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2404213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการคลังสาธารณะ        3(3-0-6) 
  ทฤษฎี นโยบาย และการบริหารงานคลังของรัฐ ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  
  Introduction to Public Finance Administration      
  INTRO PUB FIN ADM 
  Theory, policy and administration of public finance, both at the national and 
local levels. 

2404220 ระบบการบริหารงานของไทย          3(3-0-6) 
  ระบบบริหารของราชการไทย ประวัติความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎี ที่นำมาประยุกต์ใช้ใน
ระบบบริหารรัฐกิจของไทย สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย 
  Thai Administration System       
  THAI ADM SYSTEM 
  Thai public administrative system; historical development; concepts and 
theories adopted by the system; problems and solutions; Thai administrative reforms. 

2404310 การบริหารและสังคม           3(3-0-6) 
  ปฏสิมัพนัธข์องการบรหิารทั้งภาครฐัและภาคเอกชนกบัสงัคม โดยเนน้ถงึผลกระทบของบทบาท
รฐัที่มตีอ่การบรหิาร ซึ่งมผีลกระทบตอ่สงัคม ปจัจยัตา่งๆ ที่มอีทิธพิลตอ่ การจดัรปูแบบการบรหิารแบบใหม่ๆ  ใน
ปจัจบุนั 
  Administration and Society       
  ADMIN/SOCIETY 
  Administrative interaction of public and private sectors and society, 
emphasizing impacts of the states roles on administration affecting the society; various 
factors influencing modern administration designs. 

2404312 การบริหารงานบุคคล           3(3-0-6) 
  ความหมาย ววิฒันาการ แนวความคดิเกี่ยวกบัการบรหิารงานบคุคล กระบวนการบรหิารงาน
บุคคลตามหลักสากลทั่วไป ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล และกระบวนการบริหารงาน
บุคคลในระบบราชการพลเรือนไทย 
  Personnel Administration     
  PERSON ADM  
  Definitions, evolution and concepts of personnel administration; the general 
process of personnel administration; environmental factors affecting personnel 
administration; personnel administration in the Thai civil service. 



  148

2404324 นโยบายสาธารณะ             
3(3-0-6) 
  แนวความคิดทั ่วไป สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะและกระบวนการกำหนด
นโยบายสาธารณะของไทย หลักการและมาตรการเชิงนโยบายรูปแบบต่างๆ การออกกฎระเบียบและการ
ควบคุมการเข้าดำเนินกิจการโดยรัฐ การผ่อนคลายกฎระเบียบหรือ การควบคุม และการเปิดเสรี กลไกตลาด 
รวมทั้งผลกระทบต่างๆ 
  Public Policy        
  PUBLIC POLICY 
   An examination of concepts and processes of policy-making models, the coverage 
of which includes states intervention and its consequences. 

2404364 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ           3(3-0-6) 
  ระเบียบวิธีเชิงปริมาณที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางการบริหาร
เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   

  Quantitative Analysis        
  QUANT ANALYSIS 
  A study of mathematical approach and methodology to help improve decision-
making and administration. 

2404368 สถิติสำหรับนักบริหาร           3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา:รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2404324 และ 2404419 
  ระเบียบวิธีการเชิงสถิติที่สัมพันธ์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถิติเชิงอนุมานหรือ     
เชิงสรุปอ้างอิงที่เกี่ยวกับตัวแปรหลายตัว หรือสามกลุ่มตัวอย่างขึ้นไป ศึกษากรณีวิจัยโดยใช้เทคนิค สถิติเชิง
อนุมาน และการประยุกต์ใช้งานบริหารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Statistics for Administrators       
  STAT FOR ADM 
  CourseCondition: PRER 2404324 and 2404419 
  A study of fundamental issues in statistics, covering data collection, interpretation 
and presentation. 

2404411 เทคนิคและวิธีการปรับปรุงการบริหาร         3(3-0-6) 
  วิธีวิเคราะห์องค์การเพื่อปรับปรุงการบริหาร จากแนวคิดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีการใช้เทคนิค       
การบริหารที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา 
  Techniques and Method for Administration Improvement   
  TECH/ METH ADM IMP 
  Techniques and Method for Administration Improvement methodologies, with 
emphasis on current cases. 

2404412 รัฐประศาสนศาสตร์ปฏิบัติการ           
3(3-0-6) 
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  ฝกึหดัการประยกุตใ์ชท้ฤษฎ ี และแนวคดิทางรฐัประศาสนศาสตร ์ ในการวจิยั และวเิคราะห์
ปัญหา การบริหารธุรกิจ 
  P.A. Workshop      
  P.A. WORKSHOP 
  A survey of administrative problems in public sector organizations and public 
enterprises by students’ own observation and research of selected projects. 

2404414 การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์         
3(3-0-6) 
  ความคิดและทฤษฏีร่วมสมัยด้านการจัดการภาครัฐ การปฏิรูปภาครัฐ การออกแบบและ
จัดการบริการสาธารณะ ตลอดจนผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อรูปแบบของบริการสาธารณะและบทบาทภาค
รัฐ 
  Readings in Public Administration      
  READ PA 
  Contemporary approaches, ideas and theories on public sector management,  
public sector reform, design and management of public services, impacts of globalization on 
public services and roles of public sector. 

2404415 กฎหมายกับรัฐประศาสนศาสตร์           3(3-0-6) 
  ความหมาย การแบ่งประเภท และลักษณะของกฎหมาย ทฤษฏีเกี่ยวกับรัฐ และกฎหมาย    
รั ฐประศาสนศาสตร์ ในกรอบของกฎหมายกรณีศึกษาที ่บ่ งชี ้ความสัมพันธ์ ระหว่ างกฎหมายกับ
รัฐประศาสนศาสตร์ 
  Law and Public Administration  
  LAW / PA 
  Definition, terminologies and typologies; theories of state and law, public 
administration in lieu of Lagal Approach; significant cases illustrating relationships between 
law and public administration. 

2404419 ขอบเขตและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์        3(3-0-6) 
  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การ
กำหนดปัญหา การทบทวนทฤษฎีและแนวคิด การตั้งสมมติฐานจนถึงการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย 
  Scope and Methods of Public Administration   
  SCOP/METH P.A. 
  An introduction to public administration research, the coverage of which includes 
hypothesis formulation, data gathering and analysis, and report of the findings. 

2404436* ทฤษฎีองค์การสาธารณะ            
3(3-0-6) 
  การวเิคราะหท์ฤษฏแีละแนวคดิเกี่ยวกบัองคก์ารสาธารณะอยา่งเปน็ระบบ องคป์ระกอบขององคก์าร 
รปูแบบองคก์าร โครงสรา้งองคก์าร ขนาดขององคก์าร กลยทุธข์ององคก์าร ระบบการผลติและสภาพแวดลอ้ม การเมอืง
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ในองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร วงจรชวีติองคก์าร โลกาภวิตันก์บัองคก์าร รปูแบบองคก์ารสาธารณะในตา่งประเทศ และ
องคก์ารสาธารณะในอนาคต 
  Public Organization Theories       
  PUB ORG THEO  
  Systematic analysis of theories and concepts of public organizations; the 
elements of organizations, forms of organizations, organization structure, strategy and 
organization size; production system and the environment; politics in organizations, 
organization culture, organization life-cycles, globalization and organizations; models of 
public organizations abroad and public organizations in the future. 

เนื้อหารายวิชาเลือก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานคลัง  
2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ         3(3-0-6) 
  สาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะที่เป็นเครื่องมือนำนโยบายไปปฏิบัติ รูปแบบการ
พัฒนาการระบบงบประมาณและกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวการณ์ต่างๆ ความสัมพั นธ์ระหว่าง
นโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทยทั้งวงจร 
   
  Public Budgetary Management Process      
  PUB BUD MGT PROC 
  Budgeting as and instrument of policy implementation; budgeting models and 
their development and decision-making process relevant to various situations; relationships 
between administrative and political policies and Thailand’s budgeting processes. 
2404426 การบริหารภาษีอากร           3(3-0-6) 
  แนวคดิและกระบวนการบรหิารภาษอีากร ระบบภาษอีากรและกระบวนการบรหิารภาษอีากรของไทย 
  Tax Administration        
  TAX ADMINISTRATION 
  Concepts and process of tax administration; system and process of tax 
administration in Thailand. 

2404428 การบริหารนโยบายเศรษฐกิจและการเงินการคลังของรัฐ      3(3-0-6) 
  ระบบเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมาย เครื่องมือ และกระบวนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ       
การคลัง และการเงิน 
  Economic, Fiscal, and Monetary Policy Management 
  ECON FIS MON 
  Macro-economic system; economic, fiscal, and monetary policy goals, measures, 
and process. 

2404430 ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ        3(3-0-6) 
  หลักการบัญชีภาครัฐและการบริหารข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ 
  Governmental Financial Management InformationSystem 
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  GFMIS 
  Principles of government accounting and government financial management. 

2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง         3(3-0-6) 
  เทคนิควิธีการต่างๆ ในกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการกำหนด
นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลนโยบาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ 
การบูรณาการเทคนิคและการปรับใช้เทคนิคในการปฏิบัติจริง งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   
   

  Advanced Public Policy Analysis 
  ADV PUB POLI ANAL  
  Different techniques in the process of public policy analyses, which include 
policy formulation, policy implementation, monitoring and evaluation, in order to use as the 
information for decision-making on specific policy issues; quantitative and qualitative 
techniques; strengths and weaknesses of different technigves of analyses; integration and 
application of techniques in practical use; research on theories and work of public policy 
analysts. 

2601115 การบัญชีการเงิน            3(2-3-4) 
  ลักษณะและแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี กระบวนการบันชีการปรับปรุงรายการ 
การปิดบญัชแีละการจดัทำงบการเงนิการบญัชสีำหรบักจิการซื้อขายสนิคา้และกจิการผลติสนิคา้ การบญัชภีาษี
มูลค่าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภท การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี   
  Financial Accounting  
  FIN ACCTG 
  Characteristics and basic concepts of accounting; recording process; adjusting 
the accounts; closing the accounts; financial statement preparation; accounting for 
merchandising and manufacturing operations; value–added tax accounting; specific journals; 
control accounts and subsidiary ledgers; the use of computer program in accounting work. 

▪ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล  
2404315 แรงงานสัมพันธ์            3(3-0-6) 
  ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน 
การบริหารการแรงงาน การบริหารการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ 
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  Labour Relations       
  LABOUR RELATIONS 
  Definition, significance and process of labour relations; laws; administration of 
labour relations in public and private organizations in Thailand and selected countries. 

2404317 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 
  แนวคิด กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การภาครัฐ ความสัมพันธ์ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนด้านอื่นๆ และมาตรการ ตลอดจนปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
  Human Resource Planning       
  HUMAN RESOURCE PLAN 
  Concepts, processes and procedures as well techniques of human resources 
planning in the  public sector; significance of interactions among various planning and 
measures, including problems in human resources planning in the public sector. 
2404353 การวัดและประเมินบุคคล           
3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2404312 
  หลักและวิธีการวัดและประเมินบุคคลและงาน เพื ่อใช้ในการตัดสินใจขั้นตอนต่างๆ ของการ
บริหารงานบุคคล 
  Personnel Management and Evaluation      
  PERSON MEA / EVA 
  Course Condition: PRER 2404312 
  Principles and methods of personnel measurement and evaluation for 
personnel decision-making in various steps of personnel administration. 

2404416 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
3(3-0-6) 
  องคค์วามรู้ ปรชัญา แนวคดิ ทฤษฏ ี และแนวทางปฏบิตัดิา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ ทั้งใน
ระดับมหภาคและจุลภาค ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม กระบวนงาน องค์การ และสังคม แนวโน้มของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  Human Resources Development      
  HUM RES DEV 
  Human resource development body of knowledge, theories, concepts, and 
practice applications in human resources development at individual, group, work processes, 
organization, and societal levels; trends of HRD. 

2404425 การบริหารค่าตอบแทน            
3(3-0-6) 
  แนวคิดและข้อพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ การปฏิบัติ การสื่อสาร และการ
ประเมินผล การบรหิารคา่ตอบแทน อนัประกอบดว้ยการประเมนิคา่งาน การกำหนดและบริ หารโครงสรา้งและ
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อตัราคา่จา้งเงินเดือน การบริหารผลงาน การกำหนดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และความผูกพันจากลูกจ้างที่ได้รับค่าตอบแทนเหล่านั้น 
  Reward Management       
  REWARD MANAGEMENT 
  Concepts and considerations in the design, implementation, communication, 
and evaluation of the reward management processes related to job value assessment, the 
design and management of pay structure and pay rates, the performance management, the 
provision of benefits in order to enhance motivation and create commitment from 
employees. 

2601112 การบัญชีการเงินเบื้องต้น            
3(2-3-4) 
  ประเภทของธุรกิจ แนวคิดพื้นฐานของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การอ่าน
งบการเงินของกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้า และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น กระบวนการ
ทางการบัญชี การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
การวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ 
   

  Introduction to Financial Accounting  
  INTRO FIN ACCTG 
  Types of business; basic concepts of accounting; usefulness of accounting 
data; understanding of financial statements of servicing, merchandising and manufacturing 
firm; introduction to financial statement analysis; accounting process; understanding and 
analysis of cash flow statement; introduction to business tax; use of accounting information 
for planning, control and decision making. 

▪ กลุ่มวิชานโยบายและการวางแผน   
2404318 การกำกับติดตามและประเมินผล          3(3-0-6) 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการกำกับติดตามประเมินผลนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ  
และการประยุกต์ใช้เทคนิคการกำกับติดตามประเมินผล 

  Monitoring and Evaluation       
  MONITOR / EVAL 
  Principles, forms, and procedures of monitoring and evaluating policies, 
programmers and projects; applications of new techniques in monitoring and evaluating. 

2404422 กระบวนการจัดการงบประมาณของรัฐ         3(3-0-6) 
  สาระต่างๆ ของงบประมาณในฐานะที่เป็นเครื่องมือนำนโยบายไปปฏิบัติ รูปแบบการ
พัฒนาการระบบงบประมาณและกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสมในภาวการณ์ต่างๆ ความสัมพั นธ์ระหว่าง
นโยบายการบริหารและการเมืองกับงบประมาณของไทยทั้งวงจร 
  Public Budgetary Management Process      
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  PUB BUD MGT PROC 
  Budgeting as and instrument of policy implementation; budgeting models and 
their development and decision-making process relevant to various situations; relationships 
between administrative and political policies and Thailand’s budgeting processes. 

2404429 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะชั้นสูง         3(3-0-6) 
  เทคนิควิธีการต่างๆ ในกระบวนการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการกำหนด
นโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลนโยบาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายเฉพาะเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่างๆ 
การบูรณาการเทคนิคและการปรับใช้เทคนิคในการปฏิบัติจริง งานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ   
   

  Advanced Public Policy Analysis 
  ADV PUB POLI ANAL  
  Different techniques in the process of public policy analyses, which include 
policy formulation, policy implementation, monitoring and evaluation, in order to use as the 
information for decision-making on specific policy issues; quantitative and qualitative 
techniques; strengths and weaknesses of different technigves of analyses; integration and 
application of techniques in practical use; research on theories and work of public policy 
analysts. 

2404431 กระบวนการวางแผนนโยบายระดับชาติ          
3(3-0-6) 
  แนวคิดพื้นฐาน วัตถุประสงค์และขอบเขตในการวางแผน สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  
การทำงานของระบบเศรษฐกิจกับการวางแผน หลักการและขั้นตอนในการวางแผนนโยบาย การแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะห์นโยบายระดับชาตทิี่สำคัญของ
ประเทศไทย 
  National Policy planning Process 
  NAT POLI PLAN PROC 
  Conceptual framework, objectives and scope of planning, environment 
factors, economic mechanism and planning, principles and process of planning, policy 
implementation, monitoring and evaluation including the analysis of important national 
policies in Thailand. 

2404470 การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ       3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2404324 และ 2404368 
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  แนวคิด ความสำคัญของการวางแผน และกระบวนการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ ตลอดจนศกึษาปจัจยัแหง่ความสำเรจ็หรอืความลม้เหลวในการนำโครงการไป
ปฏบิตั ิ
  Project Planning and Feasibility Study      
  PROJECT PLAN / FS 
  Course Condition: PRER 2404324 and 2404368 
  Concepts and significance of planning; project management processes; project 
feasibility study; project preparation; factors affecting success or failure of project implementation. 

2601112 การบัญชีการเงินเบื้องต้น           3(2-3-4) 
  ประเภทของธรุกจิ แนวคดิพื้นฐานของการบญัช ี ประโยชนข์องขอ้มลูทางการบญัช ี การอา่นงบการเงนิ
ของกิจการให้บริการ ซื้อขายสินค้า และผลิตสินค้า การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น กระบวนการทางการบัญชี 
การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ภาษีธุรกิจเบื้องต้น การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน 
ควบคุม และการตัดสินใจ 
   

  Introduction to Financial Accounting  
  INTRO FIN ACCTG 
  Types of business; basic concepts of accounting; usefulness of accounting 
data; understanding of financial statements of servicing, merchandising and manufacturing 
firm; introduction to financial statement analysis; accounting process; understanding and 
analysis of cash flow statement; introduction to business tax; use of accounting information 
for planning, control and decision making. 

วิชาเลือกอื่นๆ ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2400308 การฝึกงาน        3(0-6-3) 
  การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในหรือระหว่างประเทศ   
  Internship         
  INTERNSHIP 
  Practical training in selected fields in domestic or international affairs. 

2404316 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร   3(3-0-6) 
  ความหมายของสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการ
บริหารองค์การ แนวความคิดและระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องค์การและผลกระทบที่มีต่อองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
องค์การ 
  Introduction to Management Information Systems    
  INTRO MGT INFO SYS 
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  Definition of information; information systems and their components; information 
systems and organization management; concepts and methodologies for performing systems 
analysis; development of information systems and their impacts on organizations; 
information technology and its role in the management of an organization. 

2404319 กระบวนการนโยบายการพัฒนาประเทศ     3(3-0-6) 
  แนวความคิด วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วิเคราะห์นโยบายพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทย และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
  National Development Policy Process     
  NATION DEV POL PRO 
  Concepts and objectives of national development; changes in environment of 
politics, economy and society; analysis of Thailand’s main development policies of the 
country and their problems. 

2404417 ระบบธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์     3(3-0-6) 
  ระบบตลาดการเงินไทย และบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการควบคุม
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของระบบธนาคารพาณิชย์ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจการเงินเสรี 
  Central and Commercial Banking Systems     
  CEN COM / BANK SYS 
  Roles of the central bank over commercial banks in regulating monetary supplies, 
establishing deposits, credit and other relevant operations under the liberal economic 
system. 

2404433 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสังคม    3(3-0-6) 
  นโยบายของรฐัดา้นสงัคม ยทุธศาสตรข์องรฐับาล การประเมนิความคุ้มคา่ของนโยบายที่กำหนด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายและตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานหลัก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ปจัจยั   ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความสำเรจ็และความลม้เหลวของการนำนโยบายไปปฏบิตั ิ
  Social Policy Planning and Management 
  SOC POL PLAN MGT 
  Social policies at national level; government strategies, value for money of 
proposed policies; related agencies and policy implementation, policy indicators and key 
performance indicators; management information system at policy and implementation 
levels; factors affecting success and failure of policy implementation. 

2404434 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจ    3 ( 3 - 0 - 6 )
  นโยบายของรัฐด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายที่
กำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ การกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายและตัวชี้
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วัดการปฏิบัติงานหลัก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความสำเร็จและความล้มเหลวของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
  Economic Policy Planning and Management 
  ECON POLI PLAN MGT 
  Economic policies at national level; government strategies, value for money 
of proposed policies; related agencies and policy implementation, policy indicators and key 
performance indicators;  management information system at policy and implementation 
levels; factors affecting success and failure of policy implementation. 

2404435 การวางแผนและการบริหารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็น
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศความสลับซับซ้อนของปัญหา เรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารทางด้านพลังงาน ปัญหามลพิษ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม การเกษตรป่าไม้ วิวัฒนาการด้านความคิดเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากล และความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องกับนโยบายอื่นๆ ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  Environmental  Policy Planning and Management 
  ENVI POLI PLAN MGT 
  Various issues of environmental policy–making and management; perspectives 
of differentstakeholders in environmental disputes at both local and international levels; 
complexity of problems; natural resources management, energy management, pollution 
problems, participatory methods for environmental management, forest evolution of ideas 
on environmental policies at the international level; current movements for natural resources 
development and conservation; connection with other economic and social policies. 

2404452 การบริหารรัฐวิสาหกิจ       3(3-0-6) 
  ศึกษาถึงแนวคิด หลั กการและเหตุผลที่รัฐต้องเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจ การจัดตั้ง
องค์การรัฐวิสาหกิจเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณูปโภค การกำหนดนโยบายเพื่อดำเนิน
กิจการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและกิจการผูกขาดตามธรรมชาติ ตลอดถึ งเพื่อการหารายได้ เข้ารัฐ
มาตรการในการกำกับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจ การปรับเปลี่ยนบทบาทและการแปรรูปกิจการรัฐวิสาหกิจ รวม
ตลอดถึงรูปแบบการจัดตั้งองค์การกำกับดูแลกิจการที่อยู่ในขอบข่ายการแปรรูป 
  Public Enterprise Administration 
  PUBLIC ENTERPRISE 
  Basic concept, principles and rational of state roles in economic and social 
aspects. Various forms of the public enterprise organizations in economic, social, public utility 
and natural monopoly activities. Government policies on performance evaluation and control. 
Privatisation process and the roles of regulatory bodies. 

2404480 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์      3(3-0-6) 
  วรรณกรรมคัดสรรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งที่เป็นแนวคิดและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับ   
นโยบายสาธารณะ การคลัง และการทรัพยากรมนุษย์ 



  158

  Seminar in Public Administration  
  SEM PA  
  Selected literature on public administration, concepts, and current issues on 
public policy, public finance and public human resources. 

2601255   การบัญชีบริหาร        3(3-0-6) 
  เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2601115 
  บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการแนวคิดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุน การคำนวณ
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนงาน ต้นทุนช่วงต้นทุนกิจกรรม การคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง งบประมาณการบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน งบกระแสเงินสด  
   

  Managerial Accounting 
  MNGL ACCTG 
  Course Condition: PRER 2601115 
  Role of accounting on management; cost concepts and classifications; product 
costing; job costing; process costing; activity–based costing; full costing and variable costing;     
cost-volume-profit analysis. Analysis of costs for decision making; standard costing and 
variance analysis;budgeting; responsibility accounting and performance evaluation; statement of 
cash flows. 

2404467 การศึกษาค้นคว้าอิสระ             3(3-0-6) 
  ผู้สอนและผู้เรียนตกลงกำหนดเนื้อหาในการเรียนร่วมกัน 
  Independent Studies        
  IND STUDIES 
  Course contents and assignments to be agreed upon by an instructor and 
students 


