
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการทูตและการตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 2 

หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
(หลกัสูตรนานาชาติ) 

สาขาวชิาการทตูและการตางประเทศ 
 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ 
      (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Diplomacy and International Studies                  
      (International Program) 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทูตและการตางประเทศ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Arts (Diplomacy and International Studies) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :  ศศ.ม. (การทูตและการตางประเทศ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.A. (Diplomacy and International Studies) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันการทูตและการตางประเทศ และ บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 โลกในยุคปจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีความพึ่งพาท่ีสูงข้ึนเปนลําดับระหวางนานา
ประเทศในทุกๆ มิติของความสัมพันธ  เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศมีความ
ซับซอนและขึ้นอยูกับเหตุการณที่เกิดข้ึนภายนอกประเทศมากขึ้นเปนลําดับ ดังนั้น ประเทศตางๆ จึงมีความตองการ 
มืออาชีพ ผูเช่ียวชาญในทางการทูตและการตางประเทศ เพื่อมาทํางานใหรัฐบาล องคการระหวางประเทศ องคการที่
ไมใชรัฐบาล และภาคธุรกิจซ่ึงตองมีการติดตอกับตางประเทศ  ขณะนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังไมมีหลักสูตรท่ีมี
ลักษณะพิเศษเพื่อรองรับความตองการอันเฉพาะเจาะจงเชนนี้ เมื่อคํานึงถึงนโยบายตางประเทศของไทยท่ีตองการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีและแนบแนนกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน จะย่ิงเห็นความจําเปน
อยางยิ่งยวดท่ีจะตองมีหลักสูตรนี้ข้ึนเพื่อจะชวยเก้ือหนุนใหประเทศไทยมีบุคคลากรมืออาชีพที่มีความชํานาญพิเศษ
ดานการทูตและการตางประเทศเพ่ือตอบสนองความทาทายตางๆในยุคโลกาภิวัตนนี้ หลักสูตรนี้จะใชภาษาอังกฤษ
เปนสื่อการเรียนการสอน   การศึกษาจะครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธระหวางประเทศ กลาวคือ กฎหมาย
ระหวางประเทศ  การเมืองระหวางประเทศ ประวัติศาสตรการทูต เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และธุรกิจระหวาง
ประเทศ รวมท้ังมิติดานวัฒนธรรม  หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับนักศึกษาและมืออาชีพจากนานาประเทศโดยเฉพาะ
จากประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยท่ีประเด็นทางดานการเมือง เศรษฐศาสตร กฎหมาย 
วัฒนธรรม ในความสัมพันธระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตนเก่ียวพันกันอยางลึกซึ้ง ดังนั้นการเรียน การสอน 
การศึกษา การมองปญหาและการวิ เคราะหวิธีแกไขปญหา จะใชหลักการเขาสูปญหาแบบสหวิทยาการ         
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(Multi-disciplinary approach) ซึ่งจะเช่ือมโยงอยางสมดุลกับการศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําไปใชใน
การประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ในดานการเรียนการสอนนั้น สถาบันฯจะรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรอีกดวย คณาจารยจะเปนผูที่มีความรู
แตกฉานทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งมาจากแวดวงการศึกษา ภาคราชการ และภาคธุรกิจระหวางประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปนดาน
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยีฯลฯ  อันทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบสําหรับประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา จึงเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับสถาบันการศึกษา
ข้ันสูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร ผนวกกับการบูรณาการทางความคิด     
ในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  เพื่อที่จะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติใหทัดเทียม
ระดับนานาประเทศ  สําหรับสถาบันการทูตและการตางประเทศ นับไดวาเปนสถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด  
ในการสรางผูนําที่มีความเชี่ยวชาญดานการตางประเทศอันจะนําไปสูการมีความสัมพันธอันดีระหวางกันในระดับ   
ทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูความมั่งคั่งและสันติภาพของประชาชนในประเทศและ
ประชาคมโลก 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพเพื่อไปดํารงตําแหนงระดับผูนําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจดานการทูต การ
ตางประเทศและดานธุรกิจระหวางประเทศ 
 2.  เสริมสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็นและความหวงใยทางการตางประเทศโดยการศึกษาและการ
วิจัย 
 3. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะระหวางประเทศในเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 4.  ใหความรู ทักษะและความชํานาญการทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติทางการทูตและการตางประเทศ  
 5.   สงเสริมใหมีการสรางเครือขายท่ีใกลชิดระหวางนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลวและระหวางนักศึกษาทั้ง
ที่กําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาแลวกับแวดวงมืออาชีพและนักวิชาการดานการตางประเทศ 
 6. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาดานการทูตและการศึกษาการตางประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันจันทร - วันศุกร    เวลา 17.30 - 20.30 น. หรือ 
    วันเสาร - วันอาทิตย   เวลา 9.00- 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. เปนผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาองักฤษเปนอยางดี 
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 3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 4.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 5.  ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ 
 
ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
3. ใชภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2.   การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer 
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเย่ียม   4.0 
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     B+    ดีมาก   3.5 
     B    ดี    3.0 
     C+    พอใช   2.5 
     C    ออนมาก   2.0 
     F    ตก    0.0 
 7.   สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
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     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน 
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
        ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับ
สมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

        ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการ
แสดง ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่า
กวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

       2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          0 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
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 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก        9 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ      3 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทุกคน คือ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (เปนที่นา
พอใจ/ไมเปนที่พอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
 

2. หมวดวิชาบังคับ   
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 24 หนวยกิต 
   แผน ข    จํานวน 24 หนวยกิต 
              จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
IDS  603  การเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Politics and Security) 
IDS  604  กฎหมายระหวางประเทศเเละองคการระหวางประเทศ            3(3-0-6) 
   (International Law and International Organizations) 
IDS  605  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศเเละธุรกิจระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Economics and International Business) 
IDS  606  ทัศนะนานาชาติวาดวยการทูตสาธารณะ         3(3-0-6) 
   (Global Perspectives on Public Diplomacy) 
IDS  607  การเจรจาและการแกไขปญหาความขัดแยง     3(3-0-6) 
   (Negotiations and Conflict Resolution) 
IDS  608  เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย         3(3-0-6) 
   (Political Economy of Asia) 
IDS  609  การรวมกลุมอาเซียน           3(3-0-6) 
   (ASEAN Integration) 
IDS  661  ระเบียบวิธีการวิจัย           3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
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3. หมวดวิชาเลือก 
  สําหรับนักศึกษา แผน ข ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 9 หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
IDS  602  วิเคราะหนโยบายตางประเทศ           3(3-0-6) 
   (Foreign Policy Analysis)  
IDS  642  การเมืองและเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต             3(3-0-6) 
   (Contemporary Political Economy of Southeast Asia) 
IDS  643  เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Political Economy) 
IDS  645  สิทธิมนุษยชนและประเด็นปญหาสังคมขามชาติ   3(3-0-6) 
   (Human Rights and Transnational Social Issues)   
IDS  670  ความรวมมือภูมิภาคและการรวมตัวของกลุมประเทศ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3-0-6) 
   (Regional Cooperation and Integration: Theory and Practice) 
IDS  681  ไทยศึกษา           3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
IDS  690  สัมมนาเก่ียวกับองคการ NGOs : ทฤษฎีและการปฏิบัติ                       3(3-0-6) 
   (Seminar on NGOs: Theory and Practice) 
IDS  691  สัมมนาดานการคาและการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม   3(3-0-6) 
   (Seminar on Trade and Investment in Cambodia, Laos, Myanmar,and Vietnam) 
IDS  693  สัมมนาปญหาระดับโลก        3(3-0-6) 
   (Seminar on Global Issues) 
  

4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
  แผนก แบบ ก 2  จํานวน 12 หนวยกิต 
  แผน ข            จํานวน  3 หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
IDS  697  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
IDS  698  การศึกษาคนควาอิสระ        3(0-12-6) 
   (Independent Studies)  
IDS  699  วิทยานิพนธ           12(0-48-24) 
   (Thesis) 
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แสดงแผนการศึกษา   
ระบบทวิภาค 

ชัน้ปที่ 1
แผน ก2 

(การศึกษารายวชิาและทําวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและการศกึษาคนควาอสิระ) 
ภาคการศกึษาที ่1 

IDS 603 การเมืองและความมัน่คง           3(3-0-6) 
        ระหวางประเทศ  
        (International Politics and Security) 
IDS 604 กฎหมายระหวางประเทศ           3(3-0-6) 
        และองคการระหวางประเทศ  
        (International Law and International      
        Organizations) 
IDS 605 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ       3(3-0-6)
        และธรุกิจระหวางประเทศ 
        (International Economics and International  
        Business) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
IDS 606 ทัศนะนานาชาติวาดวยการทูต       3(3-0-6)
        สาธารณะ     
        (Global Perspectives on Public Diplomacy) 
IDS 607 การเจรจาและการแกไขปญหา       3(3-0-6)
        ความขัดแยง 
        (Negotiations and conflict resolution) 
IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย         3(3-0-6)
     (Political Economy of Asia) 

รวม 9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
IDS 603 การเมืองและความมัน่คง            3(3-0-6) 
        ระหวางประเทศ  
        (International Politics and Security) 
IDS 604 กฎหมายระหวางประเทศ            3(3-0-6)
        และองคการระหวางประเทศ  
        (International Law and International      
        Organizations) 
IDS 605 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ        3(3-0-6)
        และธรุกิจระหวางประเทศ 
        (International Economics and International  
        Business) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
IDS 606 ทัศนะนานาชาติวาดวยการทูต       3(3-0-6) 
        สาธารณะ     
        (Global Perspectives on Public Diplomacy) 
IDS 607 การเจรจาและการแกไขปญหา       3(3-0-6) 
        ความขัดแยง 
        (Negotiations and conflict resolution) 
IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย          3(3-0-6)
     (Political Economy of Asia) 

รวม 9 หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก2 

 (การศึกษารายวิชาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศึกษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

IDS 609 การรวมกลุมอาเซียน              3(3-0-6)
        (ASEAN Integration) 
IDS 661 ระเบียบวิธีการวิจัย                3(3-0-6)
     (Research Methodology) 
IDS 699 วิทยานิพนธ                      3(0-6-3)
        (Thesis) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
IDS 699 วิทยานิพนธ                     9(0-18-9)
        (Thesis) 

รวม 9 หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
IDS 609 การรวมกลุมอาเซียน                3(3-0-6)
        (ASEAN Integration) 
IDS 661 ระเบียบวิธีการวิจัย                  3(3-0-6)
     (Research Methodology) 
IDS 699 วิทยานิพนธ            3(0-6-3) 
        (Thesis) 

รวม 9 หนวยกิต
 

ภาคการศกึษาที ่2 
IDS  xxx รายวิชาเลือก                       3(x-x-x)
         (Elective) 
 IDS  xxx รายวิชาเลือก                      3(x-x-x)
          (Elective) 
IDS 697 การสอบประมวลความรู             0(0-0-0)
        (Comprehensive Examination) 
IDS 698 การศึกษาคนควาอิสระ            3(0-12-6) 
        (Independent Studies) 

รวม 9 หนวยกิต
 
คําอธิบายรายวชิา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English For Graduate Studies) 
 ศึกษาและมุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียน และทักษะ
อ่ืนๆ ดานภาษา เพื่อเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการอาน เพื่อทําความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีเปนศัพทเทคนิค
และท่ีไมใชเนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมท้ังหนังสือตําราเรียนที่
เก่ียวของกับแขนงวิชาของนักศึกษา 
 Study and focus on developing English proficiency with emphasis on reading skills development. 
Writing and other language skills are offered as supplement to reinforce the student’s ability to read and 
understand technical as well as non-technical English. Course material will be taken from newspapers, journal 
articles as well as authentic textbooks which are related to the student’s field study. 
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 2.  หมวดวิชาบังคับ  
IDS  603  การเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Politics and Security) 
 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศ วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ พฤติกรรมและนโยบายตางประเทศของรัฐตางๆ บทบาทของบรรทัดฐานสากลและ
สถาบันระหวางประเทศ ประเด็นตางๆ ทางดานความมั่นคงระหวางประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค เชน 
ความขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรม การใชอาวุธ การกอการราย การแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูง ภัยตอ
ความมั่นคงในรูปแบบใหม โรคระบาด เปนตน บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ การปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพ 
 Theoretical approaches to international relations and international politics; historical evolution of 
international relations; behavior and foreign policies of states; roles of international norms and international 
institutions, namely global and regional issues related to international security, cultural and religious conflicts, 
the use of force, terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, epidemic outbreaks, new threats to 
security; role of the UN Security Council; peacekeeping operations 
 
IDS  604  กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Law and International Organizations) 
 ความรูและแนวคิดสําคัญเก่ียวกับกฎหมายระหวางประเทศ แหลงกําเนิดของกฎหมายระหวางประเทศ 
กฎหมายระหวางประเทศที่วาดวยการใชกําลังและการกอการราย กฎหมายทะเล สนธิสัญญา กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายดานสิ่งแวดลอมกระบวนการระงับขอพิพาทแหลงกําเนิดบทบาทในปจจุบันและอิทธิพลของ
สหประชาชาติตอการเมืองและเศรษฐกิจโลกองคการการคาโลกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 International law and key concepts; sources of international law, international law on the use of force 
and terrorism; law of the sea; treaty law, multinational environmental law; dispute settlement; origins, current 
roles, the influence over world politics and economics of the United Nations, the World Trade Organization, 
the World Bank and the International Monetary Fund 
 
IDS  605  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศและธุรกิจระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   (International Economics and International Business) 
 การคาระหวางประเทศ:แนวคิดการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดานตนทุนนโยบายในเชิงพาณิชยธุรกิจระหวาง
ประเทศ:กลยุทธธุรกิจระหวางประเทศกลยุทธการเขาสูตลาด และการเปนพันธมิตรเชิงกลยุทธศาสตรการสงออกการ
นําเขาและการคาตางตอบแทนการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลกทรัพยากรมนุษยในธุรกิจระหวางประเทศ 
 International trade: concept of comparative cost advantage, commercial policy International business: 
strategies of international business; entry strategy and strategic alliance; exporting, importing and 
countertrade; global HR management; human resource in the international business 
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IDS  606  ทัศนะนานาชาติวาดวยการทูตสาธารณะ    3(3-0-6) 
   (Global Perspectives on Public Diplomacy) 
 ประวัติและพลวัตรของการทูตสาธารณะ ยุทธศาสตรและเทคนิคในการสรางอิทธิพลทางความคิดและ
พฤติกรรมของประชาคมนานาชาติ การใชสื่อในยุคดิจิตอล ทักษะทางการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน การวิเคราะห
ขอมูลที่สําคัญ มิติเชิงปฏิบัติการทางการทูตสาธารณะ การทูตอิเล็กทรอนิกส 
 History and dynamics of public diplomacy; strategies and techniques for influencing opinion and 
behaviour of international audience; use of media in the digital era; skills communication, especially writing; 
analysis of key data; practical dimensions of public diplomacy; e-diplomacy 
 
IDS  607  การเจรจาและการแกไขปญหาความขัดแยง    3(3-0-6) 
   (Negotiations and Conflict Resolution) 
 การเจรจาตอรองระหวางประเทศ อํานาจตอรอง องคประกอบและปจจัยตางๆของการเจรจา การเปน
ตัวกลาง อนุญาโตตุลาการ สถานการณความขัดแยงระหวางประเทศ การทูตเชิงปองกัน การแทรกแซงเชิง
มนุษยธรรม การทูตแบบไมเปนทางการ การประนีประนอม การคืนความยุติธรรม 
 International negotiations; leverage; characteristics of bargaining, elements and factors of 
negotiations, mediation, arbitration; international conflict environment; preventive diplomacy; humanitarian 
intervention; non-official diplomacy; reconciliation; transitional justice 
 
IDS  608  เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย       3(3-0-6) 
   (Political Economy of Asia) 
 การแสดงบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศเอเชีย โดยเฉพาะอยางย่ิงในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เงื่อนไขตางๆที่สนับสนุนการเปดเสรีและการเจริญเติบโตที่สูงในเอเชีย การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรของประเทศหลักๆในภูมิภาค บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการสงออกและนโยบายอุตสาหกรรม 
วิกฤติการณการเงิน ภูมิภาคนิยมในเอเชีย การดํารงอยูของจีนในฐานะอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอินเดีย 
 Economic performance of Asian countries, particularly in East and Southeast Asia, conditions that 
support liberalization and high rate of growth in Asia, the development of policies and strategies of major 
countries in the region, the role of state-led export and industrial policy, the Asian financial crisis, the 
regionalism in Asia, the implication of China’s emergence as economic powerhouse, political economy of East 
Asia and India 
 
IDS  609  การรวมกลุมอาเซียน         3(3-0-6) 
   (ASEAN Integration) 
 ที่มาและประวัติความเปนมาของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภูมิภาคนิยมและการกอต้ัง
ประชาคมอาเซียน ระบบสถาบันของอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 
บทบาทของประชาคมอาเซียนในเวทีโลก การวิเคราะหกระบวนการการนโยบายของอาเซียนและผลกระทบของ 
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นโยบาย การพัฒนาในชวงท่ีผานมาและอนาคตของอาเซียน ปญหาที่ทาทาย 
 Origins and history of the origins of the Association of Southeast Asian Nations; regionalism and the 
establishment of ASEAN community; the institutional system of the ASEAN;  three pillars of ASEAN community; 
roles of ASEAN community in the global arena, analysis of the ASEAN policy process and the impacts of those 
policies; recent developments of ASEAN; and its future challenges facing ASEAN member countries and its 
dialogue partners 
 
IDS  661  ระเบียบวิธีการวิจัย         3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 การใชวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบการวิจัย สมมุติฐานและการพัฒนาคําถามวิจัย การเก็บ
ขอมูลและการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงสถิติ การทดลองภาคสนาม การสํารวจ การวิเคราะหเนื้อหา การสัมภาษณ
เชิงลึก และการอภิปรายกลุมเปาหมาย การนําเสนองานวิจัย 
 The use of quantitative and qualitative methods, research design, hypotheses and research questions 
development, data collection and analysis, statistical analysis, field experiments, surveys, content analysis, in-
depth interview and focus group discussion, research presentation 
 
 3. หมวดวิชาเลือก 
  สําหรับนักศึกษาแผน ข ใหเลือกรายวิชาตอไปนี้  จํานวน 9 หนวยกิต  
IDS  602  วิเคราะหนโยบายตางประเทศ       3(3-0-6) 
   (Foreign Policy Analysis) 
 ทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะหกระบวนการดําเนินนโยบายตางประเทศทฤษฎีและแนวทางเหลานี้
ประกอบดวย ทฤษฎีสัจนิยมทฤษฎีสัจนิยมใหมทฤษฎียุคหลังสมัยใหมทฤษฎีการตัดสินใจทฤษฎีเกมสทฤษฎีระบบ
ทฤษฎีการรวมกลุม และอ่ืนๆ การวิเคราะหนโยบายตางประเทศในกรอบทฤษฎีดังกลาวนี้จะศึกษาในลักษณะ
กรณีศึกษาและใชกับเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในภูมิภาคตางๆของโลกเพื่อใหนักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนรู และใชงานได
ในทางปฏิบัติ แนวทางในการวิเคราะหเพื่อใหนักศึกษาสามารถใชหลักการดังกลาวในการวิเคราะหผลกระทบจากการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีมีตอภาครัฐและภาคเอกชนของไทย พรอมกับศึกษาแนวทางแกไข อาทิการศึกษา
ผลกระทบในเร่ืองการคาเสรี (FTA) ที่มีตอภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเปนตน 
 To explore various theories and approaches as tools in analyzing foreign policy; its formation, 
implementation and impacts, and in formulating recommendations. These theories and approaches will include 
realism, neo-realism, post-modernism, decision-making, game theory, systems analysis, integration theory. 
Case studies will be used extensively to show how various theories and approaches can be used in analyzing 
real-life foreign policies in various regions of the world so that students will gain analytical skills for practical 
use in their professional life. 
 To impart practical skills to students in analyzing the impacts of the implementation of selected 
foreign policies, for example, the impacts of the establishment of free trade areas on the government and 
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the private sector of Thailand. The course will in addition study possible policy recommendations to alleviate 
such adverse impacts  
 
IDS  642  การเมืองและเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 
   (Contemporary Political Economy of Southeast Asia) 
 ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยไดรับฉายาวาเปน “เสือแหง
เอเชีย”  ประเทศเหลานี้ดําเนินนโยบายอยางไรที่สงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวาประเทศใน
ภูมิภาคอื่น ๆ ในชวงทศวรรษท่ี 1980 และ 1990  นอกจากนั้น วิชานี้จะศึกษาพัฒนาการทางการเมืองต้ังแตสมัย
หลังยุคอาณานิคม (สําหรับมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย) และหลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง (สําหรับไทย)  แตการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงอยูดวย  วิกฤติเศรษฐกิจในป 1997 ยังกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองอยาง
กวางขวาง  วิชานี้จะศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองในชวงกอนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ  ทายท่ีสุดแลว ประเทศ
ไทยควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบานอยางไร 
 A gateway to understanding the intricate interaction between political and economic policies that 
drove a selected group of Southeast Asian countries (Thailand, Malaysia, Indonesia, and Singapore) to be the 
Asian Tigers.  How did the four Asian countries manage to rise to the top of developing countries with 
impressive growth rates in the 1980s and the early 1990s?  What was the political underpinning that helped 
fuel the growth?  The course will offer an analytical overview of political development in the four Southeast 
Asian nations since the post-colonial era (for Malaysia, Singapore, and Indonesia) and since the Second World 
War (for Thailand).  Prosperity came with risks, however.  The 1997 crisis brought about not only economic 
collapses but also deep political changes.  How have the political reforms beginning almost ten years ago 
changed political and economic landscape of Southeast Asian nations?  In the end, what should Thailand’s 
foreign and domestic policies be in order to address the changes in its neighboring countries? 
 
IDS  643  เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
    (International Political Economy) 
 ประเด็นสําคัญในเร่ืองเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ  อันไดแก ดุลยที่เหมาะสมระหวางการ
ควบคุมดูแลของภาครัฐกับระบบตลาด และผลกระทบตอ ทุน สินคา แรงงาน และปรากฏการณโลกาภิวัตนซึ่งมี
ผลกระทบอยางมากตอทุกประเทศ จะมีการศึกษาและถกแถลงเกี่ยวกับทฤษฎีและความเขาใจที่สําคัญ อาทิ ระบบ
เสรีนิยม ลัทธิมารก ชาตินิยม  นอกจากนี้ จะสํารวจระบบเศรษฐกิจโลกโดยพิจารณาองคประกอบสําคัญอันไดแก
เศรษฐกิจระดับประเทศ  ระบบการคาโลก ระบบการเงินโลก และการรวมตัวของกลุมประเทศ ในชวงสุดทายจะให
ความสําคัญตอผลกระทบของปรากฏการณโลกาภิวัตนทั้งดานดีและ ดานเสียรวมท้ังผลพวงปญหาที่มีผูกลาวหาวาสืบ
เนื่องมาจากปรากฏการณโลกาภิวัตนอันไดแก การกอการราย ความยากจน  การพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน และปญหา
ดานสิ่งแวดลอมเปนตน 
 To introduce students to the major issues of international political economy, namely, the proper 
balance between state and the market and how their interactions affect the flows of capital, goods and labor 
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and the globalization phenomenon. The main theories and perspectives on the political economy, for example, 
liberalism, Marxism, and nationalism will be discussed. The course will then examine the building blocks of the 
global economy, namely, national economies, global trading system, global financial system and regional 
economic integration. Finally, the effects, benefits   and the alleged resulting problems of globalization such 
as terrorism, poverty, un-even development, and the effects on environment will be explored. 
 
IDS  645  สิทธิมนุษยชนและประเด็นปญหาสังคมขามชาติ   3(3-0-6) 
   (Human Rights and Transnational Social Issues) 
 หลักความคิดที่สําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการปกปองสิทธิมนุษยชน ตัวอยางเชน หลัก
ความเปนสากล สิทธิ์กับความรับผิดชอบ สิทธิ์กับการพัฒนา สิทธิ์ดานเศรษฐกิจและสังคม  วิชานี้จะพิจารณาบทบาท
ของสหประชาชาติและสถาบันสําคัญระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และองคการท่ีไมใชรัฐบาลที่
ต้ังข้ึนเพื่อปกปองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้จะพิจารณาประเด็นปญหาสังคมขามชาติ ตัวอยางเชน ปญหาผูลี้ภัย  
การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ แรงงานตางชาติ รวมท้ังความพยายามในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติในการแกไขปญหา 
 To explore the key concepts in human rights law and procedures, for example, universality, rights 
versus responsibility, rights versus development, economic and social rights. It will examine the roles of the 
United Nations and other key international, regional and national institutions as well as the non-governmental 
organizations created to protect human rights. The course will also address transnational social issues such as 
refugees, human trafficking, international crimes, foreign labor as well as international, regional and national 
efforts to cope with these issues 
 
IDS  670  ความรวมมอืภมูภิาคและการรวมตัวของกลุมประเทศ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ  3(3-0-6) 
   (Regional Cooperation and Integration: Theory and Practice) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความรวมมือสวนภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุมประเทศจะพิจารณารูปแบบ
ตางๆของความรวมมือภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุมประเทศรวมทั้งผลประโยชนและผลเสียในดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมจะใชอาเซียนและสหภาพยุโรปเปนกรณีศึกษาดูความแตกตางและความคลายคลึงระหวางสอง
กลุม  นโยบายตางประเทศของประเทศไทยท่ีใชการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบตางๆเปน
เคร่ืองมือสําคัญจะนํามาเปนกรณีศึกษา จะติดตามพัฒนาการนโยบายตางประเทศไทยในดานนี้ต้ังแตอาเซียน ถึง
เอเปก (ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก)  บิมสเตค (ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ บังคลา
เทศ อินเดีย เมียนมาร ศรีลังกาและไทย)  เอ ซี ดี (ความรวมมือเอเชีย) อัคเมคซ (ยุทธศาสตรความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศในลุมน้ํา  อิระวดี  เจาพระยา และแมโขง) และอาเซียนบวกสาม (อาเซียน +จีน ญ่ีปุน 
และเกาหลีใต) 
 To explore the theories and concepts of regional cooperation and integration. It will discuss their 
various forms. Their benefits and costs in the political, economic and social areas would be examined. The 
course will use ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) and the EU (European Union) as in-depth case 
studies, where similarities and differences between regional cooperation and integration will be discussed. 
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 To trace Thailand’s experiments with regional cooperation as a tool of its time-honored foreign policy 
from ASEAN   to APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), BIMSTEC (Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-
Thailand Economic Cooperation), ACD (Asia Cooperation Dialogue),  ACMECS (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy), ASEAN +3(China, Japan and South Korea). 
 
IDS  681  ไทยศึกษา           3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
 ระบบการเมืองของไทย วิวัฒนาการทางการเมือง ต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยในป พ.ศ. 2475 มาสูระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ปญหาดานการเมืองในปจจุบัน การฉอราษฎรบังหลวง ความขัดแยงในสังคมและกระบวนการแกไขศึกษาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความยากจน 
 Thai political system and its development from the change from absolute monarchy to constitutional 
monarchy in 1932 to the present, current problems regarding corruption, conflicts and resolution in, a study 
on the philosophy of Sufficiency Economy as a way to solve poverty 
 
IDS  690  สัมมนาเกี่ยวกับองคการที่ NGOs : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3-0-6) 
   (Seminar on NGOs: Theory and Practice) 
 บทบาทและอิทธิพลขององคการ NGOs ในการตางประเทศท่ีสําคัญมากข้ึนเปนลําดับเปนเร่ืองที่ปฎิเสธไมได  
วิชานี้จะแนะนําใหนักศึกษาไดรูจักองคการ NGOs ระดับโลกที่สําคัญและองคการที่ NGOs ในประเทศไทย  จะศึกษา
ปรัชญา วัตถุประสงค หลักการบริหารจัดการการแสวงหาทุน งบประมาณ วิธีการเรียกรองตอรัฐบาล และยุทธศาสตร
ขององคการ NGOs ที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงของนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหาอุปสรรค จะเชิญผูบริหาร
องคการที่ไมใชรัฐบาลที่สําคัญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณจริงท่ีประสบมา 
 Non-governmental Organizations’ growing role and influence in foreign affairs are undeniable.  The 
course will introduce students to key international NGOs, Thai NGOs and their work. It will discuss their 
philosophy, missions, management, fund-raising, budget, advocacy, and NGOs’ strategy to influence official 
policies.  NGOs’ executives will be invited to speak to the class to give their real-life experiences. 
 
IDS  691  สัมมนาดานการคาและการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม   3(3-0-6) 
   (Seminar on Trade and Investment in Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) 
 กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม ไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนเมื่อไมนานมานี้และไดรับการยอมรับวาเปน
ตลาดใหมที่นาสนใจและมีมีศักยภาพสูง วิชานี้จะสํารวจโอกาสทางการคาและการลงทุนในประเทศเหลานี้  จะศึกษา
เก่ียวกับกฎระเบียบทางการคาและการลงทุนรวมท้ังระบบการเมืองและเศรษฐกิจ   ผูบริหารธุรกิจระดับสูงซึ่งเคย
ทํางานและลงทุนในประเทศเหลานี้จะไดรับเชิญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณของเขา  วิชานี้จะเปน
ประโยชนกับผูที่สนใจจะทํางานเกี่ยวกับประเทศเหลานี้ 
 Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam have recently become members of ASEAN and recognized as 
new and promising markets for trade and investment. This course will explore their trade and investment 
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opportunities. It will survey the prevailing commercial regulations, investment rules and incentives in these 
countries as well as their political and economic systems.  Top executives who have worked and invested in 
these countries will be invited to share their experiences with the class. This course would be useful for those 
who wish to pursue careers relating to these countries. 
 
IDS  693  สัมมนาปญหาระดับโลก        3(3-0-6) 
   (Seminar on Global Issues) 
 เหตุการณ แนวโนมและปญหาตางๆที่มนุษยชาติกําลังเผชิญในโลกแหงการพึ่งพาอาศัยกันมากข้ึน ขอกังวล
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศในศตวรรษท่ี 21 ทัศนะทางเลือกในการตีความและแกไขปญหาความ
ขัดแยงในโลก 
 Events, trends, and problems facing humanity in an increasingly interdependent world; political, 
economic, social, and ecological concerns in the 21st century; alternative perspectives to interpreting and 
resolving global dilemmas 
 

4. วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) / การคนควาอิสระ (แผน ข) 
IDS  697  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
       (Comprehensive Examination) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณเพิ่มเติมใหอยูในดุลย-พินิจของคณะกรรมการ 
 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require 
an oral examination. 
 
IDS  698  การศึกษาคนควาอิสระ                     3(0-12-6) 
   (Independent Studies) 
 การศึกษาและคนควาประเด็นปญหาเก่ียวกับการทูตและการตางประเทศดวยตนเองภายใตการแนะนําและ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหัวขอที่จะทําการศึกษาและคนควาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาท่ี
เก่ียวของกอน    
 Directed reading and research for credit under the supervision of an advisor, certain issues within the 
discipline of diplomacy and internationalstudies. The topic for study and research must be approved by the 
relevant advisor prior to commencement of the study.  
 
IDS  699  วิทยานิพนธ                    12(0-48-24) 
   (Thesis) 
 นักศึกษาท่ีเลือกแผนก(ก2) จะตองทําวิทยานิพนธซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรหัวขอวิจัยจะ
เก่ียวกับการทูตและการศึกษาการตางประเทศหรือสาขาวิขาท่ีเก่ียวของโดยจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบ
ปองกันหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษากอน 
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 Students who choose plan A(A2) must complete a thesis on diplomacy and international studies or 
related fields as partial requirement of this program. The research topic must be approved by the research 
topic defense examination committee and the advisor prior to their actual research work. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 

1. คําอธิบายโดยยอ 
 นักศึกษาจะเปนผูริเร่ิมประเด็นหัวขอที่นักศึกษามีความสนใจเพื่อกําหนดเปนหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ
หรือวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะหและ
สังเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งโครงรางของการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยการปรึกษาหารืออยางใกลชิดกับ
อาจารยที่ปรึกษา หลังจากนั้นเปนขั้นตอนของการทําการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลตามโครงรางที่กําหนดไว 
โดยการปรึกษาหารือกับอาจารยที่ปรึกษาเชนกัน ทั้งนี้ ในกรณีของวิทยานิพนธผลงานของนักศึกษาจะตองไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการดวย 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษารูข้ันตอนในการทําวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บขอมูล ตลอดจนการจัดทํารายงานวิจัยเปน
รูปเลม (วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ) ไดอยางมีคุณภาพ 
 3. ชวงเวลา 
     วิทยานิพนธ     ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1และ2 
   การศึกษาคนควาอิสระ  ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต  
   วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ   3 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 นักศึกษาจะจัดทําเนื้อหาสาระตามหัวขอวิทยานิพนธหรือทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองภายใต
คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโดยตลอด นอกจากนี้ ทางหลักสูตรจะจัดใหมีการประชุมหารือกับนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพื่อใหคําแนะนําและติดตามความกาวหนาของการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระ สําหรับกรณีของ
วิทยานิพนธนักศึกษาจะตองนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนแลวจึงจัดทํารายละเอียดวิทยานิพนธจนเสร็จส้ินภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแลวจึงนําเขา
เสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในขั้นสุดทายอีกคร้ังหนึ่ง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 หลักสูตรทําการประเมินผลการศึกษาคนควาอิสระโดยกําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาคนควาอิสระ
ตอคณะกรรมการการศึกษาคนควาอิสระ เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกนักศึกษา และเมื่อนักศึกษาจะตอง
ดําเนินการปรับปรุงการศึกษาคนควาอิสระของตนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดังกลาวแลว นักศึกษาจึงจะ
นําเสนอเอกสารการศึกษาคนควาอิสระท่ีเสร็จสมบูรณแลวเสนอเพื่อคณะกรรมการพิจารณาใหระดับข้ัน (grade) 
ตอไปสําหรับกรณีของวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองนําเสนอวิทยานิพนธที่เสร็จสมบูรณแลวตอคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธอนุมัติในขั้นสุดทายสําหรับนักศึกษา แผน ข ที่ไดจัดทําการศึกษาคนควาอิสระและผานรายวิชาทั้งวิชา
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บังคับและวิชาเลือกครบถวนแลว จะสามารถเขาสอบประมวลความรูได ซึ่งสถาบันฯใชการสอบประมวลความรูทั้ง
ขอเขียนและปากเปลาในการประเมินผล  
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. รับราชการ(หนวยราชการที่เก่ียวของกับการตางประเทศในทุกกระทรวง เชน กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน) 
 2. พนักงานหนวยงานภาคเอกชน (ที่มีภารกิจดานการตางประเทศ) 
 3. พนักงานธนาคาร 
 4. ครู อาจารยที่สอนวิชาดานการตางประเทศ 
 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน(ที่มีภารกิจดานการตางประเทศ) 
 6. เจาหนาที่องคการตางประเทศและระหวางประเทศ 
 7. เจาหนาที่องคการเอกชนไทยและตางประเทศ 
 8. นักธุรกิจ 
 
สถานที่ติดตอ 
 สถาบันการทูตและการตางประเทศ ชั้น 12 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 4090 
www.rsu.ac.th/idis         
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


