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หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ 

(หลักสตูรนานาชาติ) 
 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ 
      (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Arts Program in Diplomacy and International Studies                  
      (International Program) 
 
ช่ือปริญญา 
 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) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สถาบันการทูตและการตางประเทศ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 โลกในยุคปจจุบันมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากและมีความพ่ึงพาท่ีสูงข้ึนเปนลําดับระหวางนานา
ประเทศในทุกๆ มิติของความสัมพันธ เสถียรภาพทางการเมืองและความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศมีความ
ซับซอนและข้ึนอยูกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายนอกประเทศมากข้ึนเปนลําดับ ดังนั้นประเทศตางๆ จึงมีความ
ตองการ มืออาชีพ ผูเชี่ยวชาญในทางการทูตและการตางประเทศ เพ่ือมาทํางานใหรัฐบาล องคการระหวาง
ประเทศ องคการท่ีไมใชรัฐบาล และภาคธุรกิจซ่ึงตองมีการติดตอกับตางประเทศ ขณะนี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยังไมมีหลักสูตรท่ีมีลักษณะพิเศษเพ่ือรองรับความตองการอันเฉพาะเจาะจงเชนนี้ เม่ือคํานึงถึงนโยบายตางประเทศ
ของไทยท่ีตองการเสริมสรางความสัมพันธอันดีและแนบแนนกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน จะยิ่ง
เห็นความจําเปนอยางยิ่งยวดท่ีจะตองมีหลักสูตรนี้ข้ึนเพ่ือจะชวยเก้ือหนุนใหประเทศไทยมีบุคคลากรมืออาชีพท่ีมี
ความชํานาญพิเศษดานการทูตและการตางประเทศเพ่ือตอบสนองความทาทายตางๆในยุคโลกาภิวัตนนี้ หลักสูตรนี้
จะใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอน การศึกษาจะครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธระหวางประเทศ 
กลาวคือ กฎหมายระหวางประเทศ การเมืองระหวางประเทศ ประวัติศาสตรการทูต เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ และธุรกิจระหวางประเทศ รวมท้ังมิติดานวัฒนธรรม  หลักสูตรนี้จะเหมาะสมกับนักศึกษาและมืออาชีพ
จากนานาประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยท่ีประเด็นทางดาน
การเมือง เศรษฐศาสตร กฎหมาย วัฒนธรรม ในความสัมพันธระหวางประเทศในยุคโลกาภิวัตนเก่ียวพันกันอยาง
ลึกซ้ึง ดังนั้นการเรียน การสอน การศึกษา การมองปญหาและการวิเคราะหวิธีแกไขปญหา จะใชหลักการเขาสู
ปญหาแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary approach) ซ่ึงจะเชื่อมโยงอยางสมดุลกับการศึกษาภาคปฏิบัติ ซ่ึง
นักศึกษาจะสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ในดานการเรียน
การสอนนั้น สถาบันฯ จะรวมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนําท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
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หลักสูตรอีกดวย คณาจารยจะเปนผูท่ีมีความรูแตกฉานท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซ่ึงมาจากแวดวงการศึกษา 
ภาคราชการ และภาคธุรกิจระหวางประเทศ 
 
ความสําคัญ 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดานควบคูกันไป ไมวาจะเปนดาน
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ การเมือง การสื่อสารและเทคโนโลยีฯลฯ อันทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบสําหรับประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา จึงเปนความสําคัญอยางยิ่ งสําหรับ
สถาบันการศึกษาข้ันสูงท่ีตองเตรียมการสรางบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตร ผนวกกับการบูรณาการ
ทางความคิด ในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะสามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและ
ประเทศชาติใหทัดเทียมระดับนานาประเทศ สําหรับสถาบันการทูตและการตางประเทศ นับไดวาเปนสถาบันท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งยวด ในการสรางผูนําท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการตางประเทศอันจะนําไปสูการมีความสัมพันธ
อันดีระหวางกันในระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซ่ึงในท่ีสุดจะนําไปสูความม่ังค่ังและสันติภาพของ
ประชาชนในประเทศและประชาคมโลก 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. ผลิตบุคลากรมืออาชีพเพ่ือไปดํารงตําแหนงระดับผูนําและมีอิทธิพลในการตัดสินใจดานการทูต      
การตางประเทศและดานธุรกิจระหวางประเทศ 
 2.  เสริมสรางความเขาใจอยางลึกซ้ึงตอประเด็นและความหวงใยทางการตางประเทศโดยการศึกษาและ 
การวิจัย 
 3. สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะระหวางประเทศในเอเชีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 4.  ใหความรู ทักษะและความชํานาญการท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติทางการทูตและการตางประเทศ  
 5.   สงเสริมใหมีการสรางเครือขายท่ีใกลชิดระหวางนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาแลวและระหวางนักศึกษา
ท้ังท่ีกําลังศึกษาอยูหรือสําเร็จการศึกษาแลวกับแวดวงมืออาชีพและนักวิชาการดานการตางประเทศ 
 6. สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาดานการทูตและการศึกษาการตางประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย   เวลา 09.30- 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. เปนผูมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย 
ประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 4.  ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 5.  ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 
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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  ดังนี ้

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2.   การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเยี่ยม   4.0 
     B+    ดีมาก   3.5 
     B    ดี    3.0 
     C+    พอใช   2.5 
     C    ออนมาก  2.0 
     F    ตก    0.0 
 7.   สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
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  W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2556 หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแต
กรณี 

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

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
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 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอท่ี
ประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร 
และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย 

       2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          0 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       24 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก        9 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ      3 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาท่ีสอบรายวิชาภาษาอังกฤษไมผานจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทุกคน คือ  
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รายวิชาภาษาอังกฤษ และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสรมิพ้ืนฐานในระบบ S/U 
(เปนท่ีนาพอใจ/ไมเปนท่ีพอใจ) มีดังตอไปนี้ 
                จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL  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  การเมืองและความม่ันคงระหวางประเทศ    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) 
 

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)   
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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 

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและการศึกษาคนควาอิสระ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

IDS 603 การเมืองและความมั่นคง                      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) 
            และธุรกิจระหวางประเทศ 
           (International Economics and  
           International Business) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
IDS 603 การเมืองและความมั่นคง                       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) 
            และธุรกิจระหวางประเทศ 
            (International Economics and  
            International Business) 

รวม 9 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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 เศรษฐกิจการเมอืงในเอเชีย                     3(3-0-6)
       (Political Economy of Asia) 

รวม 9 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 2 
แผน ก2 

 (การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ข 

(การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

รวม 9 หนวยกิต 
 

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

 
 
 
 
 
 

รวม 9 หนวยกิต 

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

รวม 9 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี 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 

 
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English For Graduate Studies) 
 ศึกษาและมุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียน และ
ทักษะอ่ืนๆ ดานภาษา เพ่ือเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการอาน เพ่ือทําความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีเปน
ศัพทเทคนิคและท่ีไมใชเนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมท้ังหนังสือ
ตําราเรียนท่ีเก่ียวของกับแขนงวิชาของนักศึกษา 
 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. 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  
IDS  603 การเมืองและความม่ันคงระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   (International Politics and Security) 
 ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศและการเมืองระหวางประเทศ วิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ พฤติกรรมและนโยบายตางประเทศของรัฐตางๆ บทบาทของบรรทัดฐานสากลและ
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สถาบันระหวางประเทศ ประเด็นตางๆ ทางดานความม่ันคงระหวางประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค เชน 
ความขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรม การใชอาวุธ การกอการราย การแพรกระจายของอาวุธทําลายลางสูง ภัย
ตอความม่ันคงในรูปแบบใหม โรคระบาด เปนตน บทบาทของคณะมนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ การ
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 
 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 
กฎหมายระหวางประเทศท่ีวาดวยการใชกําลังและการกอการราย กฎหมายทะเล สนธิสัญญา กฎหมายการคา
ระหวางประเทศ กฎหมายดานสิ่งแวดลอมกระบวนการระงับขอพิพาทแหลงกําเนิดบทบาทในปจจุบันและอิทธิพล
ของสหประชาชาติตอการเมืองและเศรษฐกิจโลกองคการการคาโลกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ 
 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:แนวคิดการไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดานตนทุนนโยบายในเชิงพาณิชยธุรกิจ
ระหวางประเทศ:กลยุทธธุรกิจระหวางประเทศกลยุทธการเขาสูตลาด และการเปนพันธมิตรเชิงกลยุทธศาสตรการ
สงออกการนําเขาและการคาตางตอบแทนการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลกทรัพยากรมนุษยในธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
 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 
 
IDS  606 ทัศนะนานาชาติวาดวยการทูตสาธารณะ    3(3-0-6) 
   (Global Perspectives on Public Diplomacy) 
 ประวัติและพลวัตรของการทูตสาธารณะ ยุทธศาสตรและเทคนิคในการสรางอิทธิพลทางความคิดและ
พฤติกรรมของประชาคมนานาชาติ การใชสื่อในยุคดิจิตอล ทักษะทางการสื่อสารโดยเฉพาะการเขียน การวิเคราะห 
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ขอมูลท่ีสําคัญ 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 การประนปีระนอม 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 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เง่ือนไขตางๆท่ีสนับสนุนการเปดเสรีและการเจริญเติบโตท่ีสูงในเอเชีย การพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตรของประเทศหลักๆในภูมิภาค บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการสงออกและนโยบายอุตสาหกรรม 
วิกฤติการณการเงิน ภูมิภาคนิยมในเอเชีย การดํารงอยูของจีนในฐานะอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจการเมือง
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอินเดีย 
 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) 
 ท่ีมาและประวัติความเปนมาของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภูมิภาคนิยมและการ
กอตั้งประชาคมอาเซียน ระบบสถาบันของอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู
เจรจาบทบาทของประชาคมอาเซียนในเวทีโลก การวิเคราะหกระบวนการการนโยบายของอาเซียนและผลกระทบ
ของนโยบาย การพัฒนาในชวงท่ีผานมาและอนาคตของอาเซียน ปญหาท่ีทาทาย 
 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 
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IDS  661 ระเบียบวิธีการวิจัย         3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 การใชวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ การออกแบบการวิจัย สมมุติฐานและการพัฒนาคําถามวิจัย การ
เก็บขอมูลและการวิเคราะห การวิเคราะหเชิงสถิติ การทดลองภาคสนาม การสํารวจ การวิเคราะหเนื้อหา การ
สัมภาษณเชิงลึก 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
กรณีศึกษาและใชกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริงในภูมิภาคตางๆของโลกเพ่ือใหนักศึกษาสามารถท่ีจะเรียนรู และใชงาน
ไดในทางปฏิบัติ แนวทางในการวิเคราะหเพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชหลักการดังกลาวในการวิเคราะหผลกระทบ
จากการดําเนินนโยบายตางประเทศท่ีมีตอภาครัฐและภาคเอกชนของไทย พรอมกับศึกษาแนวทางแกไข อาทิ
การศึกษาผลกระทบในเรื่องการคาเสรี (FTA) ท่ีมีตอภาครัฐและภาคเอกชนของไทยเปนตน 
 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 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) 
 ปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยไดรับฉายาวาเปน 
“เสือแหงเอเชีย”  ประเทศเหลานี้ดําเนินนโยบายอยางไรท่ีสงผลใหมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกวา
ประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ในชวงทศวรรษท่ี 1980 และ 1990  นอกจากนั้น วิชานี้จะศึกษาพัฒนาการทางการเมือง
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ตั้งแตสมัยหลังยุคอาณานิคม (สําหรับมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย) และหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (สําหรับ
ไทย)  แตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงอยูดวย วิกฤติเศรษฐกิจในป 1997 ยังกอใหเกิดการปฏิรูป
ทางการเมืองอยางกวางขวาง  วิชานี้จะศึกษาเปรียบเทียบระบบการเมืองในชวงกอนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ทายท่ีสุดแลวประเทศไทยควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบาน
อยางไร 
 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 1980 s and the early 1990 s? 
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 1 9 9 7  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) 
 ประเด็นสําคัญในเรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ อันไดแก ดุลยท่ีเหมาะสมระหวางการ
ควบคุมดูแลของภาครัฐกับระบบตลาด และผลกระทบตอ ทุน สินคา แรงงาน และปรากฏการณโลกาภิวัตนซ่ึงมี
ผลกระทบอยางมากตอทุกประเทศ จะมีการศึกษาและถกแถลงเก่ียวกับทฤษฎีและความเขาใจท่ีสําคัญ อาทิ ระบบ
เสรีนิยม ลัทธิมารก ชาตินิยม นอกจากนี้ จะสํารวจระบบเศรษฐกิจโลกโดยพิจารณาองคประกอบสําคัญอันไดแก
เศรษฐกิจระดับประเทศ ระบบการคาโลก ระบบการเงินโลก และการรวมตัวของกลุมประเทศ ในชวงสุดทายจะให
ความสําคัญตอผลกระทบของปรากฏการณโลกาภิวัตนท้ังดานดีและ ดานเสียรวมท้ังผลพวงปญหาท่ีมีผูกลาวหาวา
สืบเนื่องมาจากปรากฏการณโลกาภิวัตนอันไดแก การกอการราย ความยากจน การพัฒนาท่ีไมเทาเทียมกัน และ
ปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนตน 
 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 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. 
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IDS  645 สิทธิมนุษยชนและประเด็นปญหาสังคมขามชาติ   3(3-0-6) 
   (Human Rights and Transnational Social Issues) 
 หลักความคิดท่ีสําคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกระบวนการปกปองสิทธิมนุษยชน ตัวอยางเชน 
หลักความเปนสากล สิทธิ์กับความรับผิดชอบ สิทธิ์กับการพัฒนา สิทธิ์ดานเศรษฐกิจและสังคม วิชานี้จะพิจารณา
บทบาทของสหประชาชาติและสถาบันสําคัญระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และองคการท่ีไมใช
รัฐบาลท่ีตั้งข้ึนเพ่ือปกปองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้จะพิจารณาประเด็นปญหาสังคมขามชาติ ตัวอยางเชน ปญหา
ผูลี้ภัย  การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ แรงงานตางชาติ รวมท้ังความพยายามในระดับระหวางประเทศ ระดับ
ภูมิภาค 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 ความรวมมือภูมิภาคและการรวมตวัของกลุมประเทศ: ทฤษฎีและการปฏิบัติ  3(3-0-6) 
   (Regional Cooperation and Integration: Theory and Practice) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับความรวมมือสวนภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุมประเทศจะพิจารณา
รูปแบบตางๆของความรวมมือภูมิภาคกับการรวมตัวของกลุมประเทศรวมท้ังผลประโยชนและผลเสียในดาน
การเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะใชอาเซียนและสหภาพยุโรปเปนกรณีศึกษาดูความแตกตางและความคลายคลึง
ระหวางสองกลุม  นโยบายตางประเทศของประเทศไทยท่ีใชการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศในรูปแบบ
ตางๆเปนเครื่องมือสําคัญจะนํามาเปนกรณีศึกษา จะติดตามพัฒนาการนโยบายตางประเทศไทยในดานนี้ตั้งแต
อาเซียน ถึงเอเปก (ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก) บิมสเตค (ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร ศรีลังกาและไทย) เอ ซี ดี (ความรวมมือเอเชีย) อัคเมคซ (ยุทธศาสตรความ
รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในลุมน้ํา อิระวดี เจาพระยา และแมโขง) และอาเซียนบวกสาม (อาเซียน +
จีน ญี่ปุน 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 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). 
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IDS  681 ไทยศึกษา           3(3-0-6) 
   (Thai Studies) 
 ระบบการเมืองของไทย วิวัฒนาการทางการเมือง ต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยในป พ.ศ. 2475 มาสูระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขปญหาดานการเมืองในปจจุบัน การฉอราษฎรบังหลวง ความขัดแยงในสังคมและกระบวนการแกไขศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาความยากจน 
 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 สัมมนาเกี่ยวกับองคการท่ี NGOs : ทฤษฎีและการปฏิบัติ   3(3-0-6) 
   (Seminar on NGOs: Theory and Practice) 
 บทบาทและอิทธิพลขององคการ NGOs ในการตางประเทศท่ีสําคัญมากข้ึนเปนลําดับเปนเรื่องท่ีปฎิเสธ
ไมได  วิชานี้จะแนะนําใหนักศึกษาไดรูจักองคการ NGOs ระดับโลกท่ีสําคัญและองคการท่ี NGOs ในประเทศไทย 
จะศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค หลักการบริหารจัดการการแสวงหาทุน งบประมาณ วิธีการเรียกรองตอรัฐบาล และ
ยุทธศาสตรขององคการ NGOs ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนปญหาอุปสรรค จะ
เชิญผูบริหารองคการท่ีไมใชรัฐบาลท่ีสําคัญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณจริงท่ีประสบมา 
 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 ไดเขาเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือไมนานมานี้และไดรับการยอมรับวา
เปนตลาดใหมท่ีนาสนใจและมีมีศักยภาพสูง วิชานี้จะสํารวจโอกาสทางการคาและการลงทุนในประเทศเหลานี้ จะ
ศึกษาเก่ียวกับกฎระเบียบทางการคาและการลงทุนรวมท้ังระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ผูบริหารธุรกิจระดับสูงซ่ึง
เคยทํางานและลงทุนในประเทศเหลานี้จะไดรับเชิญมาสนทนากับนักศึกษาถึงประสบการณของเขา วิชานี้จะเปน
ประโยชนกับผูท่ีสนใจจะทํางานเก่ียวกับประเทศเหลานี้ 
 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 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. 
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IDS  693 สัมมนาปญหาระดับโลก        3(3-0-6) 
   (Seminar on Global Issues) 
 เหตุการณ แนวโนมและปญหาตางๆ ท่ีมนุษยชาติกําลังเผชิญในโลกแหงการพ่ึงพาอาศัยกันมากข้ึน ขอ
กังวลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศในศตวรรษท่ี 21 ทัศนะทางเลือกในการตีความและแกไข
ปญหาความขัดแยงในโลก 
 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) 
 สอบขอเขียนรายวิชาในเนื้อหาวิชาบังคับหรืออาจจะสัมภาษณ เพ่ิมเติมใหอยู ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ 
 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) 
 การศึกษาและคนควาประเด็นปญหาเก่ียวกับการทูตและการตางประเทศดวยตนเองภายใตการแนะนํา
และดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาหัวขอท่ีจะทําการศึกษาและคนควาจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา
ท่ีเก่ียวของกอน    
 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) จะตองทําวิทยานิพนธซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรหัวขอวิจัย
จะเก่ียวกับการทูตและการศึกษาการตางประเทศหรือสาขาวิขาท่ีเก่ียวของโดยจะตองไดรับอนุ มัติจาก
คณะกรรมการสอบปองกันหัวขอวิทยานิพนธและอาจารยท่ีปรึกษากอน 
 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 
 นักศึกษาจะเปนผูริเริ่มประเด็นหัวขอท่ีนักศึกษามีความสนใจเพ่ือกําหนดเปนหัวขอการศึกษาคนควาอิสระ 
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หรือวิทยานิพนธ โดยนักศึกษาจะตองกําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา วิเคราะห
และสังเคราะหเพ่ือใหไดมาซ่ึงโครงรางของการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยการปรึกษาหารืออยาง
ใกลชิดกับอาจารยท่ีปรึกษา หลังจากนั้นเปนข้ันตอนของการทําการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลตามโครงราง
ท่ีกําหนดไว โดยการปรึกษาหารือกับอาจารยท่ีปรึกษาเชนกัน ท้ังนี้ ในกรณีของวิทยานิพนธผลงานของนักศึกษา
จะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการดวย 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษารูข้ันตอนในการทําวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บขอมูล ตลอดจนการจัดทํารายงานวิจัยเปน
รูปเลม (วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ) ไดอยางมีคุณภาพ 
 3. ชวงเวลา 
     วิทยานิพนธ     ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1และ2 
   การศึกษาคนควาอิสระ  ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต  
   วิทยานิพนธ     12 หนวยกิต 
   การศึกษาคนควาอิสระ   3 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
 นักศึกษาจะจัดทําเนื้อหาสาระตามหัวขอวิทยานิพนธหรือทําการศึกษาคนควาอิสระดวยตนเองภายใต
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโดยตลอด นอกจากนี้ทางหลักสูตรจะจัดใหมีการประชุมหารือกับนักศึกษาเปน
ระยะๆ เพ่ือใหคําแนะนําและติดตามความกาวหนาของการจัดทําการศึกษาคนควาอิสระ สําหรับกรณีของ
วิทยานิพนธนักศึกษาจะตองนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนแลวจึงจัดทํารายละเอียดวิทยานิพนธจนเสร็จสิ้นภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาแลวจึงนําเขา
เสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในข้ันสุดทายอีกครั้งหนึ่ง 
 6. กระบวนการประเมินผล 
 หลักสูตรทําการประเมินผลการศึกษาคนควาอิสระโดยกําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาคนควา
อิสระตอคณะกรรมการการศึกษาคนควาอิสระ เพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะแกนักศึกษา และเม่ือนักศึกษา
จะตองดําเนินการปรับปรุงการศึกษาคนควาอิสระของตนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดังกลาวแลว 
นักศึกษาจึงจะนําเสนอเอกสารการศึกษาคนควาอิสระท่ีเสร็จสมบูรณแลวเสนอเพ่ือคณะกรรมการพิจารณาใหระดับ
ข้ัน (grade) ตอไปสําหรับกรณีของวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองนําเสนอวิทยานิพนธท่ีเสร็จสมบูรณแลวตอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธอนุมัติในข้ันสุดทายสําหรับนักศึกษา แผน ข ท่ีไดจัดทําการศึกษาคนควาอิสระและ
ผานรายวิชาท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกครบถวนแลว จะสามารถเขาสอบประมวลความรูได ซ่ึงสถาบันฯใชการสอบ
ประมวลความรูท้ังขอเขียนและปากเปลาในการประเมินผล  
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. รับราชการ(หนวยราชการท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศในทุกกระทรวง เชน กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน) 
 2. พนักงานหนวยงานภาคเอกชน (ท่ีมีภารกิจดานการตางประเทศ) 
 3. พนักงานธนาคาร 
 4. ครู อาจารยท่ีสอนวิชาดานการตางประเทศ 
 5. พนักงานรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน(ท่ีมีภารกิจดานการตางประเทศ) 
 6. เจาหนาท่ีองคการตางประเทศและระหวางประเทศ 
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 7. เจาหนาท่ีองคการเอกชนไทยและตางประเทศ 
 8. นักธุรกิจ 
 
สถานท่ีติดตอ 
สถาบันการตางประเทศ      ชั้น  12 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนน

พหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
         โทร. 0-2997-2222 ตอ 4090 
         www.rsu.ac.th/idis     
         e-mail: nipa.a@rsu.ac.th    
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