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หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(หลักสตูรนานาชาต)ิ 

สาขาวชิาการทตูและการต�างประเทศ 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต�างประเทศ 

      (หลักสูตรนานาชาติ) 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Arts Program in Diplomacy and International Studies                  

      (International Program) 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทูตและการต�างประเทศ) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Arts (Diplomacy and International Studies) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   :  ศศ.ม. (การทูตและการต�างประเทศ) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.A. (Diplomacy and International Studies) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 สถาบันการทูตและการต�างประเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 โลกในยุคป�จจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีความพ่ึงพาที่สูงข้ึนเป�นลําดับระหว�างนานา

ประเทศในทุกๆ มิติของความสัมพันธ� เสถียรภาพทางการเมืองและความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศมีความ

ซับซ�อนและข้ึนอยู�กับเหตุการณ�ที่เกิดข้ึนภายนอกประเทศมากข้ึนเป�นลําดับ ดังนั้นประเทศต�างๆ จึงมีความต�องการ 

มืออาชีพ ผู�เชี่ยวชาญในทางการทูตและการต�างประเทศ เพ่ือมาทํางานให�รัฐบาล องค�การระหว�างประเทศ องค�การที่

ไม�ใช�รัฐบาล และภาคธุรกิจซึ่งต�องมีการติดต�อกับต�างประเทศ ขณะนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�ยังไม�มีหลักสูตรที่มี

ลักษณะพิเศษเพ่ือรองรับความต�องการอันเฉพาะเจาะจงเช�นนี้ เม่ือคํานึงถึงนโยบายต�างประเทศของไทยท่ีต�องการ

เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีและแนบแน�นกับประเทศต�างๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ�าน จะย่ิงเห็นความจําเป�น

อย�างย่ิงยวดท่ีจะต�องมีหลักสูตรนี้ข้ึนเพ่ือจะช�วยเก้ือหนุนให�ประเทศไทยมีบุคคลากรมืออาชีพท่ีมีความชํานาญพิเศษ

ด�านการทูตและการต�างประเทศเพ่ือตอบสนองความท�าทายต�างๆในยุคโลกาภิวัตน�นี้ หลักสูตรนี้จะใช�ภาษาอังกฤษ

เป�นสื่อการเรียนการสอน การศึกษาจะครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ กล�าวคือ กฎหมายระหว�าง

ประเทศ การเมืองระหว�างประเทศ ประวัติศาสตร�การทูต เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ และธุรกิจระหว�างประเทศ 

รวมทั้งมิติด�านวัฒนธรรม  หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับนักศึกษาและมืออาชีพจากนานาประเทศโดยเฉพาะจากประเทศ

เพ่ือนบ�านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�  โดยที่ประเด็นทางด�านการเมือง เศรษฐศาสตร� กฎหมาย วัฒนธรรม 

ในความสัมพันธ�ระหว�างประเทศในยุคโลกาภิวัตน�เก่ียวพันกันอย�างลึกซ้ึง ดังนั้นการเรียน การสอน การศึกษา การ

มองป�ญหาและการวิเคราะห�วิธีแก�ไขป�ญหา จะใช�หลักการเข�าสู�ป�ญหาแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary approach) 
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ซึ่งจะเชื่อมโยงอย�างสมดุลกับการศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถนําไปใช�ในการประกอบวิชาชีพได�อย�างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป ในด�านการเรียนการสอนนั้น สถาบันฯจะร�วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั้งใน

ประเทศและต�างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหลักสูตรอีกด�วย คณาจารย�จะเป�นผู�ที่ มีความรู�แตกฉานทั้งใน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งมาจากแวดวงการศึกษา ภาคราชการ และภาคธุรกิจระหว�างประเทศ 

 

ความสําคัญ 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วในทุกด�านควบคู�กันไป ไม�ว�าจะเป�นด�าน

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยีฯลฯ อันทําให�เกิดความได�เปรียบ

เสียเปรียบสําหรับประเทศพัฒนาแล�วและประเทศกําลังพัฒนา จึงเป�นความสําคัญอย�างย่ิงสําหรับสถาบันการศึกษา

ข้ันสูงที่ต�องเตรียมการสร�างบุคลากรให�มีความรู�ความเช่ียวชาญในศาสตร� ผนวกกับการบูรณาการทางความคิด     

ในศาสตร�อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง เพ่ือที่จะสามารถแก�ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและประเทศชาติให�ทัดเทียม

ระดับนานาประเทศ สําหรับสถาบันการทูตและการต�างประเทศ นับได�ว�าเป�นสถาบันท่ีมีความสําคัญอย�างย่ิงยวด ใน

การสร�างผู�นําที่มีความเชี่ยวชาญด�านการต�างประเทศอันจะนําไปสู�การมีความสมัพันธ�อันดีระหว�างกันในระดับทวิภาคี 

ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งในที่สุดจะนําไปสู�ความม่ังคั่งและสันติภาพของประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพเพ่ือไปดํารงตําแหน�งระดับผู�นําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจด�านการทูต      

การต�างประเทศและด�านธุรกิจระหว�างประเทศ 

 2.  เสริมสร�างความเข�าใจอย�างลึกซ้ึงต�อประเด็นและความห�วงใยทางการต�างประเทศโดยการศึกษาและ 

การวิจัย 

 3. ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศโดยเฉพาะระหว�างประเทศในเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

 4.  ให�ความรู� ทักษะและความชํานาญการทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติทางการทูตและการต�างประเทศ  

 5.   ส�งเสริมให�มีการสร�างเครือข�ายที่ใกล�ชิดระหว�างนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล�วและระหว�างนักศึกษาทั้ง

ที่กําลังศึกษาอยู�หรือสําเร็จการศึกษาแล�วกับแวดวงมืออาชีพและนักวิชาการด�านการต�างประเทศ 

 6. ส�งเสริมให�ประเทศไทยเป�นศูนย�กลางการศึกษาด�านการทูตและการศึกษาการต�างประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต� 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

 เรียน  วันจันทร� - วันศุกร�    เวลา 17.30 - 20.30 น. หรือ 

    วันเสาร� - วันอาทิตย�   เวลา 09.00- 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1.  สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน

คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. เป�นผู�มีความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษเป�นอย�างดี 

3. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย 
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ประมาทหรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 4.  ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 5.  ไม�เป�นคนวิกลจริต และไม�เป�นโรคติดต�อร�ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

1. ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห�    

2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

3. ใช�ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอืน่ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.   การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการตีพิมพ�

หรืออย�างน�อยดําเนินการให�ผลงานหรือส�วนหนึ่งของผลงานได�รับการตีพิมพ�ในวารสารวิชาการที่เป�นที่

ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยู�ในฐานข�อมูลของ 

Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 

(Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม   4.0 

     B+    ดีมาก   3.5 
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     B    ดี    3.0 

     C+    พอใช�   2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก    0.0 

 7.   สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I จะเปลี่ยนเป�นระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน ตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  

   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส� ท่ี เป�นท่ียอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
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     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรอือเิล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลัน่กรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน 

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

        ลักษณะที ่1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษ

หรืออิ เล็กทรอนิกส� ท่ี มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี

ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับ

สมบรูณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

        ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการ

แสดง ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่ เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมี

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่า

กว�า 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

       2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ       24 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก          0 หน�วยกิต 

    4)  วิทยานิพนธ�        12 หน�วยกิต 
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 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   36  หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก        9 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ      3 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�      0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาที่สอบรายวิชาภาษาอังกฤษไม�ผ�านจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ รายวิชา

ภาษาอังกฤษ และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U (เป�นที่น�า

พอใจ/ไม�เป�นที่พอใจ) มีดังต�อไปนี้ 

                จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา          3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies) 

 

2. หมวดวิชาบังคับ   

  แผน ก แบบ ก 2  จํานวน 24 หน�วยกิต 

   แผน ข    จํานวน 24 หน�วยกิต 

              จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

IDS  603  การเมืองและความม่ันคงระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

   (International Politics and Security) 

IDS  604  กฎหมายระหว�างประเทศเเละองค�การระหว�างประเทศ            3(3-0-6) 

   (International Law and International Organizations) 

IDS  605  เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศเเละธุรกิจระหว�างประเทศ   3(3-0-6) 

   (International Economics and International Business) 

IDS  606  ทัศนะนานาชาติว�าด�วยการทูตสาธารณะ         3(3-0-6) 

   (Global Perspectives on Public Diplomacy) 

IDS  607  การเจรจาและการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�ง     3(3-0-6) 

   (Negotiations and Conflict Resolution) 

IDS  608  เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย         3(3-0-6) 

   (Political Economy of Asia) 

IDS  609  การรวมกลุ�มอาเซียน           3(3-0-6) 

   (ASEAN Integration) 

IDS  661  ระเบียบวิธีการวิจัย           3(3-0-6) 

   (Research Methodology) 
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3. หมวดวิชาเลือก 

  สําหรับนักศึกษา แผน ข ให�เลือกเรียนรายวิชาต�อไปนี้ จํานวน 9 หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

IDS  602  วิเคราะห�นโยบายต�างประเทศ           3(3-0-6) 

   (Foreign Policy Analysis)  

IDS  642  การเมืองและเศรษฐกิจเชิงเปรียบเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต�             3(3-0-6) 

   (Contemporary Political Economy of Southeast Asia) 

IDS  643  เศรษฐศาสตร�การเมืองระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

   (International Political Economy) 

IDS  645  สิทธิมนุษยชนและประเด็นป�ญหาสังคมข�ามชาติ   3(3-0-6) 

   (Human Rights and Transnational Social Issues)   

IDS  670  ความร�วมมือภูมิภาคและการรวมตัวของกลุ�มประเทศ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3-0-6) 

   (Regional Cooperation and Integration: Theory and Practice) 

IDS  681  ไทยศึกษา           3(3-0-6) 

   (Thai Studies) 

IDS  690  สัมมนาเก่ียวกับองค�การ NGOs : ทฤษฎีและการปฏิบัติ                       3(3-0-6) 

   (Seminar on NGOs: Theory and Practice) 

IDS  691  สัมมนาด�านการค�าและการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร� และเวียดนาม   3(3-0-6) 

   (Seminar on Trade and Investment in Cambodia, Laos, Myanmar,and Vietnam) 

IDS  693  สัมมนาป�ญหาระดับโลก        3(3-0-6) 

   (Seminar on Global Issues) 

  

4. วิทยานพินธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

  แผนก แบบ ก 2  จํานวน 12 หน�วยกิต 

  แผน ข            จํานวน  3 หน�วยกิต 

             จํานวนหน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

IDS  697  การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

   (Comprehensive Examination) 

IDS  698  การศึกษาค�นคว�าอิสระ        3(0-12-6) 

   (Independent Studies)  

IDS  699  วิทยานิพนธ�           12(0-48-24) 

   (Thesis) 
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แสดงแผนการศึกษา   

ระบบทวภิาค 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและการศกึษาค�นคว�าอสิระ) 

ภาคการศึกษาที ่1 

IDS 603 การเมืองและความม่ันคง           3(3-0-6) 

        ระหว�างประเทศ  

        (International Politics and Security) 

IDS 604 กฎหมายระหว�างประเทศ           3(3-0-6) 

        และองค�การระหว�างประเทศ  

        (International Law and International      

        Organizations) 

IDS 605 เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

        และธุรกิจระหว�างประเทศ 

        (International Economics and International  

        Business) 

รวม 9 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

IDS 606 ทัศนะนานาชาติว�าด�วยการทูต       3(3-0-6) 

        สาธารณะ     

        (Global Perspectives on Public Diplomacy) 

IDS 607 การเจรจาและการแก�ไขป�ญหา       3(3-0-6) 

        ความขัดแย�ง 

        (Negotiations and conflict resolution) 

IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย         3(3-0-6)

     (Political Economy of Asia) 

รวม 9 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

IDS 603 การเมืองและความม่ันคง            3(3-0-6) 

        ระหว�างประเทศ  

        (International Politics and Security) 

IDS 604 กฎหมายระหว�างประเทศ            3(3-0-6) 

        และองค�การระหว�างประเทศ  

        (International Law and International      

        Organizations) 

IDS 605 เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ        3(3-0-6) 

        และธุรกิจระหว�างประเทศ 

        (International Economics and International  

        Business) 

รวม 9 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

IDS 606 ทัศนะนานาชาติว�าด�วยการทูต       3(3-0-6) 

        สาธารณะ     

        (Global Perspectives on Public Diplomacy) 

IDS 607 การเจรจาและการแก�ไขป�ญหา       3(3-0-6) 

        ความขัดแย�ง 

        (Negotiations and conflict resolution) 

IDS 608 เศรษฐกิจการเมืองในเอเชีย          3(3-0-6)

     (Political Economy of Asia) 

รวม 9 หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก2 

 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานิพนธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศึกษาที ่1 

IDS 609 การรวมกลุ�มอาเซียน              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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่2 

IDS 699 วิทยานิพนธ�                     9(0-18-9) 

        (Thesis) 

 

 

 

 

 

 

รวม 9 หน�วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่1 

IDS 609 การรวมกลุ�มอาเซียน                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 หน�วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที ่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 การศึกษาค�นคว�าอิสระ            3(0-12-6) 

        (Independent Studies) 

รวม 9 หน�วยกิต 

 

คําอธบิายรายวชิา  

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English For Graduate Studies) 

 ศึกษาและมุ�งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียน และทักษะ

อื่นๆ ด�านภาษา เพ่ือเสริมให�นักศึกษามีความสามารถในการอ�าน เพ่ือทําความเข�าใจภาษาอังกฤษที่เป�นศัพท�เทคนิค

และที่ไม�ใช�เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมทั้งหนังสือตําราเรียนที่

เก่ียวข�องกับแขนงวิชาของนักศึกษา 

 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  การเมืองและความมั่นคงระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

   (International Politics and Security) 

 ทฤษฎีความสัมพันธ�ระหว�างประเทศและการเมืองระหว�างประเทศ วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร�ของ

ความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ พฤติกรรมและนโยบายต�างประเทศของรัฐต�างๆ บทบาทของบรรทัดฐานสากลและ

สถาบันระหว�างประเทศ ประเด็นต�างๆ ทางด�านความม่ันคงระหว�างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค เช�น 

ความขัดแย�งทางศาสนาและวัฒนธรรม การใช�อาวุธ การก�อการร�าย การแพร�กระจายของอาวุธทําลายล�างสูง ภัยต�อ

ความม่ันคงในรูปแบบใหม� โรคระบาด เป�นต�น บทบาทของคณะมนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ 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  กฎหมายระหว�างประเทศและองค�การระหว�างประเทศ   3(3-0-6) 

   (International Law and International Organizations) 

 ความรู�และแนวคิดสําคัญเก่ียวกับกฎหมายระหว�างประเทศ แหล�งกําเนิดของกฎหมายระหว�างประเทศ 

กฎหมายระหว�างประเทศที่ว�าด�วยการใช�กําลังและการก�อการร�าย กฎหมายทะเล สนธิสัญญา กฎหมายการค�า

ระหว�างประเทศ กฎหมายด�านสิ่งแวดล�อมกระบวนการระงับข�อพิพาทแหล�งกําเนิดบทบาทในป�จจุบันและอิทธิพลของ

สหประชาชาติต�อการเมืองและเศรษฐกิจโลกองค�การการค�าโลกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว�างประเทศ 

 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  เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศและธุรกิจระหว�างประเทศ   3(3-0-6) 

   (International Economics and International Business) 

 การค�าระหว�างประเทศ:แนวคิดการได�เปรียบเชิงเปรียบเทียบด�านต�นทุนนโยบายในเชิงพาณิชย�ธุรกิจระหว�าง

ประเทศ:กลยุทธ�ธุรกิจระหว�างประเทศกลยุทธ�การเข�าสู�ตลาด และการเป�นพันธมิตรเชิงกลยุทธศาสตร�การส�งออกการ

นําเข�าและการค�าต�างตอบแทนการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลกทรัพยากรมนุษย�ในธุรกิจระหว�างประเทศ 

 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  ทัศนะนานาชาตวิ�าด�วยการทตูสาธารณะ    3(3-0-6) 

   (Global Perspectives on Public Diplomacy) 

 ประวัติและพลวัตรของการทูตสาธารณะ ยุทธศาสตร�และเทคนิคในการสร�างอิทธิพลทางความคิดและ

พฤติกรรมของประชาคมนานาชาติ การใช�สื่อในยุคดิจิตอล ทักษะทางการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน การวิเคราะห�

ข�อมูลที่สําคัญ 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  การเจรจาและการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�ง    3(3-0-6) 

   (Negotiations and Conflict Resolution) 

 การเจรจาต�อรองระหว�างประเทศ อํานาจต�อรอง องค�ประกอบและป�จจัยต�างๆของการเจรจา การเป�น

ตัวกลาง อนุญาโตตุลาการ สถานการณ�ความขัดแย�งระหว�างประเทศ การทูตเชิงป�องกัน การแทรกแซงเชิง

มนุษยธรรม การทูตแบบไม�เป�นทางการ 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 โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต� เง่ือนไขต�างๆท่ีสนับสนุนการเป�ดเสรีและการเจริญเติบโตท่ีสูงในเอเชีย การพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร�ของประเทศหลักๆในภูมิภาค บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการส�งออกและนโยบายอุตสาหกรรม 

วิกฤติการณ�การเงิน ภูมิภาคนิยมในเอเชีย การดํารงอยู�ของจีนในฐานะอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 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  การรวมกลุ�มอาเซียน         3(3-0-6) 

   (ASEAN Integration) 

 ที่มาและประวัติความเป�นมาของสมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ภูมิภาคนิยมและการก�อต้ัง

ประชาคมอาเซียน ระบบสถาบันของอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู�เจรจา

บทบาทของประชาคมอาเซียนในเวทีโลก การวิเคราะห�กระบวนการการนโยบายของอาเซียนและผลกระทบของ 
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นโยบาย การพัฒนาในช�วงที่ผ�านมาและอนาคตของอาเซียน ป�ญหาที่ท�าทาย 

 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) 

 การใช�วิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบการวิจัย สมมุติฐานและการพัฒนาคําถามวิจัย การเก็บ

ข�อมูลและการวิเคราะห� การวิเคราะห�เชิงสถิติ การทดลองภาคสนาม การสํารวจ การวิเคราะห�เนื้อหา การสัมภาษณ�

เชิงลึก และการอภิปรายกลุ�มเป�าหมาย 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 ให�เลือกรายวิชาต�อไปนี้  จํานวน 9 หน�วยกิต  

IDS  602  วิเคราะห�นโยบายต�างประเทศ       3(3-0-6) 

   (Foreign Policy Analysis) 

 ทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะห�กระบวนการดําเนินนโยบายต�างประเทศทฤษฎีและแนวทางเหล�านี้

ประกอบด�วย ทฤษฎีสัจนิยมทฤษฎีสัจนิยมใหม�ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม�ทฤษฎีการตัดสินใจทฤษฎีเกมส�ทฤษฎีระบบ

ทฤษฎีการรวมกลุ�ม และอื่นๆ การวิเคราะห�นโยบายต�างประเทศในกรอบทฤษฎีดังกล�าวนี้จะศึกษาในลักษณะ

กรณีศึกษาและใช�กับเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นจริงในภูมิภาคต�างๆของโลกเพ่ือให�นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู� และใช�งานได�

ในทางปฏิบัติ แนวทางในการวิเคราะห�เพ่ือให�นักศึกษาสามารถใช�หลักการดังกล�าวในการวิเคราะห�ผลกระทบจากการ

ดําเนินนโยบายต�างประเทศที่มีต�อภาครัฐและภาคเอกชนของไทย พร�อมกับศึกษาแนวทางแก�ไข อาทิการศึกษา

ผลกระทบในเรื่องการค�าเสรี (FTA) ที่มีต�อภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเป�นต�น 

 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) 

 ปฏิสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต�อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� เช�น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร� และอินโดนีเซีย ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยได�รับฉายาว�าเป�น “เสือแห�ง

เอเชีย”  ประเทศเหล�านี้ดําเนินนโยบายอย�างไรท่ีส�งผลให�มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว�าประเทศใน

ภูมิภาคอื่นๆ ในช�วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990  นอกจากนั้น วิชานี้จะศึกษาพัฒนาการทางการเมืองต้ังแต�สมัยหลัง

ยุคอาณานิคม (สําหรับมาเลเซีย สิงคโปร� และอินโดนีเซีย) และหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (สําหรับไทย)  แต�การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงอยู�ด�วย วิกฤติเศรษฐกิจในป� 1997 ยังก�อให�เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย�าง

กว�างขวาง  วิชานี้จะศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองในช�วงก�อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ท�ายที่สุดแล�วประเทศไทย

ควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ�านอย�างไร 

 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  เศรษฐศาสตร�การเมืองระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

    (International Political Economy) 

 ประเด็นสําคัญในเรื่องเศรษฐศาสตร�การเมืองระหว�างประเทศ อันได�แก� ดุลย�ที่เหมาะสมระหว�างการ

ควบคุมดูแลของภาครัฐกับระบบตลาด และผลกระทบต�อ ทุน สินค�า แรงงาน และปรากฏการณ�โลกาภิวัตน�ซึ่งมี

ผลกระทบอย�างมากต�อทุกประเทศ จะมีการศึกษาและถกแถลงเก่ียวกับทฤษฎีและความเข�าใจที่สําคัญ อาทิ ระบบ

เสรีนิยม ลัทธิมาร�ก ชาตินิยม นอกจากนี้ จะสํารวจระบบเศรษฐกิจโลกโดยพิจารณาองค�ประกอบสําคัญอันได�แก�

เศรษฐกิจระดับประเทศ ระบบการค�าโลก ระบบการเงินโลก และการรวมตัวของกลุ�มประเทศ ในช�วงสุดท�ายจะให�

ความสําคัญต�อผลกระทบของปรากฏการณ�โลกาภิวัตน�ทั้งด�านดีและ ด�านเสียรวมทั้งผลพวงป�ญหาที่มีผู�กล�าวหาว�าสืบ

เนื่องมาจากปรากฏการณ�โลกาภิวัตน�อันได�แก� การก�อการร�าย ความยากจน การพัฒนาที่ไม�เท�าเทียมกัน และป�ญหา

ด�านสิ่งแวดล�อมเป�นต�น 

 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  สิทธิมนุษยชนและประเด็นป�ญหาสังคมข�ามชาต ิ   3(3-0-6) 

   (Human Rights and Transnational Social Issues) 

 หลักความคิดที่สําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการปกป�องสิทธิมนุษยชน ตัวอย�างเช�น หลัก

ความเป�นสากล สิทธ์ิกับความรับผิดชอบ สิทธ์ิกับการพัฒนา สิทธ์ิด�านเศรษฐกิจและสังคม วิชานี้จะพิจารณาบทบาท

ของสหประชาชาติและสถาบันสําคัญระดับระหว�างประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และองค�การท่ีไม�ใช�รัฐบาลที่

ต้ังข้ึนเพ่ือปกป�องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้จะพิจารณาประเด็นป�ญหาสังคมข�ามชาติ ตัวอย�างเช�น ป�ญหาผู�ลี้ภัย  

การค�ามนุษย� อาชญากรรมข�ามชาติ แรงงานต�างชาติ รวมท้ังความพยายามในระดับระหว�างประเทศ ระดับภูมิภาค 

และระดับชาติในการแก�ไขป�ญหา 

 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  ความร�วมมอืภมูิภาคและการรวมตวัของกลุ�มประเทศ: ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ  3(3-0-6) 

   (Regional Cooperation and Integration: Theory and Practice) 

 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความร�วมมือส�วนภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุ�มประเทศจะพิจารณารูปแบบ

ต�างๆของความร�วมมือภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุ�มประเทศรวมทั้งผลประโยชน�และผลเสียในด�านการเมือง

เศรษฐกิจและสังคมจะใช�อาเซียนและสหภาพยุโรปเป�นกรณีศึกษาดูความแตกต�างและความคล�ายคลึงระหว�างสอง

กลุ�ม  นโยบายต�างประเทศของประเทศไทยที่ใช�การส�งเสริมความร�วมมือระหว�างประเทศในรูปแบบต�างๆเป�น

เครื่องมือสําคัญจะนํามาเป�นกรณีศึกษา จะติดตามพัฒนาการนโยบายต�างประเทศไทยในด�านนี้ต้ังแต�อาเซียน ถึง

เอเปก (ความร�วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟ�ก) บิมสเตค (ความร�วมมือทางเศรษฐกิจระหว�างประเทศ บังคลาเทศ 

อินเดีย เมียนมาร� ศรีลังกาและไทย) เอ ซี ดี (ความร�วมมือเอเชีย) อัคเมคซ� (ยุทธศาสตร�ความร�วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว�างประเทศในลุ�มน้ํา อิระวดี เจ�าพระยา และแม�โขง) และอาเซียนบวกสาม (อาเซียน +จีน ญีปุ่�น 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. 

 To trace Thailand’s experiments with regional cooperation as a tool of its time-honored foreign policy  
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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 ต้ังแต�การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย�ในป� พ.ศ. 2475 มาสู�ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�เป�นประมุข

ป�ญหาด�านการเมืองในป�จจุบัน การฉ�อราษฎร�บังหลวง ความขัดแย�งในสังคมและกระบวนการแก�ไขศึกษาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาประยุกต�ใช�ในการแก�ไขป�ญหาความยากจน 

 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  สัมมนาเกี่ยวกับองค�การที่ NGOs : ทฤษฎีและการปฏิบัต ิ   3(3-0-6) 

   (Seminar on NGOs: Theory and Practice) 

 บทบาทและอิทธิพลขององค�การ NGOs ในการต�างประเทศท่ีสําคัญมากขึ้นเป�นลําดับเป�นเรื่องที่ปฎิเสธไม�ได�  

วิชานี้จะแนะนําให�นักศึกษาได�รู�จักองค�การ NGOs ระดับโลกที่สําคัญและองค�การที่ NGOs ในประเทศไทย จะศึกษา

ปรัชญา วัตถุประสงค� หลักการบริหารจัดการการแสวงหาทุน งบประมาณ วิธีการเรียกร�องต�อรัฐบาล และยุทธศาสตร�

ขององค�การ NGOs ที่จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนป�ญหาอุปสรรค จะเชิญผู�บริหาร

องค�การที่ไม�ใช�รัฐบาลที่สําคัญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณ�จริงที่ประสบมา 

 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  สัมมนาด�านการค�าและการลงทุนในกัมพูชา ลาว เมียนมาร� และเวียดนาม   3(3-0-6) 

   (Seminar on Trade and Investment in Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) 

 กัมพูชา ลาว เมียนมาร� และเวียดนาม ได�เข�าเป�นสมาชิกอาเซียนเม่ือไม�นานมานี้และได�รับการยอมรับว�าเป�น

ตลาดใหม�ที่น�าสนใจและมีมีศักยภาพสูง วิชานี้จะสํารวจโอกาสทางการค�าและการลงทุนในประเทศเหล�านี้ จะศึกษา

เก่ียวกับกฎระเบียบทางการค�าและการลงทุนรวมทั้งระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ผู�บริหารธุรกิจระดับสูงซึ่งเคยทํางาน

และลงทุนในประเทศเหล�านี้จะได�รับเชิญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณ�ของเขา วิชานี้จะเป�นประโยชน�กับผู�ที่

สนใจจะทํางานเก่ียวกับประเทศเหล�านี้ 

 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 

opportunities. It will survey the prevailing commercial regulations, investment rules and incentives in these 
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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  สัมมนาป�ญหาระดบัโลก        3(3-0-6) 

   (Seminar on Global Issues) 

 เหตุการณ� แนวโน�มและป�ญหาต�างๆ ที่มนุษยชาติกําลังเผชิญในโลกแห�งการพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้น ข�อกังวล

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศในศตวรรษที่ 21 ทัศนะทางเลือกในการตีความและแก�ไขป�ญหาความ

ขัดแย�งในโลก 

 Events, trends, and problems facing humanity in an increasingly interdependent world; political, 

economic, social, and ecological concerns in the 2 1 st century; alternative perspectives to interpreting and 

resolving global dilemmas 

 

4. วิทยานิพนธ� (แผน ก แบบ ก 2) / การค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

IDS  697  การสอบประมวลความรู�        0(0-0-0) 

       (Comprehensive Examination) 

 สอบข�อเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ�เพ่ิมเติมให�อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 

 A written examination of major course work, an appointed examination committee may also require 

an oral examination. 

 

IDS  698  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                     3(0-12-6) 

   (Independent Studies) 

 การศึกษาและค�นคว�าประเด็นป�ญหาเก่ียวกับการทูตและการต�างประเทศด�วยตนเองภายใต�การแนะนําและ

ดูแลของอาจารย�ที่ปรึกษาหัวข�อที่จะทําการศึกษาและค�นคว�าจะต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรึกษาที่

เก่ียวข�องก�อน    

 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) 

 นักศึกษาที่เลือกแผนก(ก2) จะต�องทําวิทยานิพนธ�ซ่ึงถือเป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรหัวข�อวิจัยจะ

เก่ียวกับการทูตและการศึกษาการต�างประเทศหรือสาขาวิขาที่เก่ียวข�องโดยจะต�องได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการสอบ

ป�องกันหัวข�อวิทยานิพนธ�และอาจารย�ที่ปรึกษาก�อน 

 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  
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topic defense examination committee and the advisor prior to their actual research work. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรอืวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

1. คําอธิบายโดยย�อ 

 นักศึกษาจะเป�นผู�ริเริ่มประเด็นหัวข�อท่ีนักศึกษามีความสนใจเพ่ือกําหนดเป�นหัวข�อการศึกษาค�นคว�าอิสระ

หรือวิทยานิพนธ� โดยนักศึกษาจะต�องกําหนดวัตถุประสงค� ขอบเขตตลอดจนกระบวนการศึกษาค�นคว�า วิเคราะห�และ

สังเคราะห�เพ่ือให�ได�มาซึ่งโครงร�างของการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� โดยการปรึกษาหารืออย�างใกล�ชิดกับ

อาจารย�ท่ีปรึกษา หลังจากนั้นเป�นข้ันตอนของการทําการศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห�ข�อมูลตามโครงร�างที่กําหนดไว� 

โดยการปรึกษาหารือกับอาจารย�ที่ปรึกษาเช�นกัน ท้ังนี้ ในกรณีของวิทยานิพนธ�ผลงานของนักศึกษาจะต�องได�รับการ

ตีพิมพ�เผยแพร�ในวารสารวิชาการด�วย 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

 นักศึกษารู�ข้ันตอนในการทําวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บข�อมูล ตลอดจนการจัดทํารายงานวิจัยเป�น

รูปเล�ม (วิทยานิพนธ�/การศึกษาค�นคว�าอิสระ) ได�อย�างมีคุณภาพ 

 3. ช�วงเวลา 

     วิทยานิพนธ�     ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1และ2 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ  ชั้นป�ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 4. จํานวนหน�วยกิต  

   วิทยานิพนธ�     12 หน�วยกิต 

   การศึกษาค�นคว�าอิสระ   3 หน�วยกิต 

 5. การเตรียมการ 

 นักศึกษาจะจัดทําเนื้อหาสาระตามหัวข�อวิทยานิพนธ�หรือทําการศึกษาค�นคว�าอิสระด�วยตนเองภายใต�

คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาโดยตลอด นอกจากนี้ทางหลักสูตรจะจัดให�มีการประชุมหารือกับนักศึกษาเป�นระยะๆ 

เพ่ือให�คําแนะนําและติดตามความก�าวหน�าของการจัดทําการศึกษาค�นคว�าอิสระ สําหรับกรณีของวิทยานิพนธ�

นักศึกษาจะต�องนําเสนอโครงร�างวิทยานิพนธ�ต�อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อน

แล�วจึงจัดทํารายละเอียดวิทยานิพนธ�จนเสร็จสิ้นภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่ปรึกษาแล�วจึงนําเข�าเสนอต�อ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ�ในขั้นสุดท�ายอีกครั้งหนึ่ง 

 6. กระบวนการประเมินผล 

 หลักสูตรทําการประเมินผลการศึกษาค�นคว�าอิสระโดยกําหนดให�นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาค�นคว�าอิสระ

ต�อคณะกรรมการการศึกษาค�นคว�าอิสระ เพ่ือให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะแก�นักศึกษา และเม่ือนักศึกษาจะต�อง

ดําเนินการปรับปรุงการศึกษาค�นคว�าอิสระของตนตามข�อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล�าวแล�ว นักศึกษาจึงจะ

นําเสนอเอกสารการศึกษาค�นคว�าอิสระที่เสร็จสมบูรณ�แล�วเสนอเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาให�ระดับข้ัน (grade) 

ต�อไปสําหรับกรณีของวิทยานิพนธ� นักศึกษาจะต�องนําเสนอวิทยานิพนธ�ท่ีเสร็จสมบูรณ�แล�วต�อคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ�อนุมัติในข้ันสุดท�ายสําหรับนักศึกษา แผน ข ท่ีได�จัดทําการศึกษาค�นคว�าอิสระและผ�านรายวิชาทั้งวิชา

บังคับและวิชาเลือกครบถ�วนแล�ว จะสามารถเข�าสอบประมวลความรู�ได� ซ่ึงสถาบันฯใช�การสอบประมวลความรู�ทั้ง

ข�อเขียนและปากเปล�าในการประเมินผล  
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คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 19 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. รับราชการ(หน�วยราชการที่เก่ียวข�องกับการต�างประเทศในทุกกระทรวง เช�น กระทรวงการต�างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย�และกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป�นต�น) 

 2. พนักงานหน�วยงานภาคเอกชน (ที่มีภารกิจด�านการต�างประเทศ) 

 3. พนักงานธนาคาร 

 4. ครู อาจารย�ที่สอนวิชาด�านการต�างประเทศ 

 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค�การมหาชน(ที่มีภารกิจด�านการต�างประเทศ) 

 6. เจ�าหน�าที่องค�การต�างประเทศและระหว�างประเทศ 

 7. เจ�าหน�าที่องค�การเอกชนไทยและต�างประเทศ 

 8. นักธุรกิจ 

 

สถานที่ติดต�อ 

 สถาบันการทูตและการต�างประเทศ ชั้น 12 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

โทร. 0-2997-2222 ต�อ 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 ต�อ 4001-4005 

http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
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