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หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (นานาชาติ) 

International Relations and Development (IRD)

ชื่อปริญญา :	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	

	 	 	 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา	(หลักสูตรนานาชาติ)

   Bachelor of Arts Program in International Relations and Development 

	 	 	 (International	Program)

	 	 	 ศศ.บ.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา)

	 	 	 B.A.	(International	Relations	and	Development)

ทำาไมต้องเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา (Why study IRD?)

	 ความรู้ความเข้าใจที่ครบวงจรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา

	 (Integrated	and	comprehensive	knowledge	of	existing	international	relations	and	global	

development	issues)

หลักสูตรออกแบบทันสมัยและไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำางาน

	 (Modern	and	uniquely	designed	program	to	enhance	career	opportunities)

	 นักวิชาการชั้นนำาและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูง	

	 (Highly	experienced	lecturers)

	 บูรณาการความรู้จากหลากหลายสาขา	

	 (Multidisciplinary	education)

	 เสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางด้านการทูตและการระหว่างประเทศ

	 (International	experience	and	an	outstanding	mix	of	international	students)

	 โอกาสในการฝึกงานในหน่วยงานของรัฐ	

	 (Opportunities	for	internships	in	domestic	and	foreign	government	agencies)

	 ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

	 (International	field	trips)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา (Career opportunities)

	 เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ	(Government	Ministries)

	 เจ้าหน้าที่บริษัทต่างชาติ	(International	Organizations)

	 เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ	(Non-governmental	Organizations)

	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้านความมั่นคงและความเสี่ยง	(Policy	Analyst	and	Security	Risk	Analyst)	
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	 นักการทูต	(Diplomacy)

	 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ	(International	Business)

	 เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน	(Financial	Institutions)

โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	(Total	credit)	 	 	 129	 หน่วยกิต	(credit)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	(General	Education	Program)	 	 30	 หน่วยกิต	(credit)

	 กลุ่มที่	1	อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย	(RSU	Identity)	 	 3	 หน่วยกิต	(credit)

	 กลุ่มที่	2	ความเป็นสากลและการสื่อสาร	 	 	 12	 หน่วยกิต	(credit)

	 	 (Internationalization	and	Communication)	

	 	 -	English	Language		 	 	 	 6		 หน่วยกิต	(credit)

	 	 -	International	Language	and	International	Experience				6		 หน่วยกิต	(credit)

	 กลุ่มที่	3	ถึง	กลุ่มที่	8	(Group	3	to	8)	 	 			 15	 หน่วยกิต	(credit)

	 	 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่	3	ถึงกลุ่มที่	8	 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน	3	หน่วยกิต	รวมแล้วไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	

	 	 (The	student	can	select	to	study	in	group	3	to	8	by	selecting	subject	not	exceeding	3	

credits	in	each	group	and	the	total	of	credit	is	not	less	than	15	credit)

	 กลุ่มที่	3	ภาวะผู้นำาและความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 	 (Leadership	and	Social	Responsibility)

	 กลุ่มที่	4	ศิลปะและวัฒนธรรม	(Arts	and	Culture)

	 กลุ่มที่	5	ผู้ประกอบการนวัตกรรม	(Innovative	Entrepreneurship)

	 กลุ่มที่	6	รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล	(Digital	Media	Literacy)

	 กลุ่มที่	7	หลักคิดวิทยาศาสตร	(Essence	of	Science)

	 กลุ่มที่	8	อาร์เอสยู	มาย-สไตล์	(RSU	My-Style)	

หมวดวิชาเฉพาะ (Core Course Requirements)    93 หน่วยกิต (credit)

	 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ	(Professional	Foundation	Courses)	 9	 หน่วยกิต	(credit)

	 วิชาบูรณาการร่วม	(Core	Courses	Requirements	(Integration))		39	 หน่วยกิต	(credit	

	 วิชาชีพ-บังคับ	(Major	Courses	Requirements)	 		 36	 หน่วยกิต	(credit)

	 วิชาชีพ-เลือก	(Major	Courses	Elective)	 		 	 9	 หน่วยกิต	(credit)

หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)          6 หน่วยกิต (credit) 
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IRD Study Plan

First Year Second Year

Semester I  
POL	206	 Introduction	to	Comparative		 3(3-0-6)
  Politics and Government
ECO	211	 Principle	of	Microeconomics		 3(3-0-6)
IRD	252	 Evolution	of	World	Politics		 3(3-0-6)
IRD	262	 UN	and	Sustainable		 3(3-0-6)
  Development
IRD	318	 China	in	the	21st	Century		 3(3-0-6)
	 	 Gen.Ed.Language	III
XXX	xxx		 Gen.Ed.Language	III		 3(2-2-5)	
     Total 18 credits
Semester II
PEG 203 The	Use	of	Computer	in		 3(3-0-6)
  Political Science and Economics
POL	102	 Introduction	to	Political		 3(3-0-6)
  Philosophy
IRD	233	 Public	Policy	Analysis		 3(3-0-6)
IRD	263	 Diplomacy	and	Negotiations		 3(3-0-6)
IRD	358	 Powers	in	Asia	Pacific		 3(3-0-6)
XXX	xxx	 Gen.Ed.Language	IV		 3(2-2-5)
     Total 18 credits

Summer  
XXX	xxx	 Gen.Ed.Group	3	to	8		 3(_-_-_)
XXX	xxx	 Gen.Ed.Group	3	to	8		 3(_-_-_)
XXX	xxx		 Gen.Ed.Group	3	to	8		 3(_-_-_)
     Total 9 credits
Semester I 
PEG	201	 Academic	Skills	in	Political		 3(3-0-6)
  Science and Economics  
PEG	202	 Basic	Principles	of	Data	 3(3-0-6)
  Analysis in Political Science and 
  Economics                                    
POL	202	 Introduction	to	International		 3(3-0-6)
	 	 Politics	and	Globalization
IRD	101	 Introduction	to	Southeast		 3(3-0-6)
  Asian Political Economy   and Culture 
IRD	307	 International	Organizations		 3(3-0-6)
  and Cooperation 
XXX	xxx	 Gen.Ed.Language	I		 3(2-2-5)
     Total 18 credits
Semester II
ECO	212	 Principle	of	Macroeconomics		 3(3-0-6)
ECO	391	 Development	of	Political		 3(3-0-6)
  Economic Thoughts
IRD	241	 Thai	Government	and	Politics		3(3-0-6)
IRD	250	 Political	Economy	of	Asia		 3(3-0-6)
XXX	xxx	 Ed.Language	II	Gen		 3(2-2-5)
IRS	111		 Social	Dharmacracy		 2(2-0-4)
IRS	112	 Sport	for	Health			 1(0-2-1)
     Total 18 credits
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Third Year Fourth Year

Summer  
IRD	497	 Internship	 	 3(0-35-18)	
     Total 3 credits 
Semester I
PEG	401	 Seminar	on	Contemporary		 3(1-4-4)	
  Politics, Economy, and Global Issues
IRD	498	 Independent	Study	 3(3-0-6)
XXX	xxx	 Free	Elective	II		 	 3(_-_-_)
     Total 9 credits
OR
For	Co-operative	Education	Study	Plan

Summer
IRD	499	 Co-operative	Education	 6(0-35-18)
     Total 6 credits
Semester I
PEG	401		 Seminar	on	Contemporary		 3(1-4-4)
  Politics, Economy, and 
  Global Issues 
XXX	xxx	 Free	Elective	II	 	 3(_-_-_)
     Total 6 credits

Semester I 
IRD	264	 Global	Governance	and		 3(3-0-6)
	 	 Development	Foreign
RD	334		 Policy	Analysis		 	 3(3-0-6)
IRD	359		 International	Security		 3(3-0-6)
IRD	xxx	 Major	Elective	I	 	 3(3-0-6)
XXX	xxx	 Gen.Ed.Group	3	to	8	 3(_-_-_)
XXX	xxx	 Gen.Ed.Group	3	to	8	 3(_-_-_)
     Total 18 credits
Semester II
IRD	401	 Research	Methodology	 3(2-2-5)
IRD	339	 US	Government	and	Politics	 3(3-0-6)
IRD	360	 International	Politics	of	Asia	 3(3-0-6)
IRD	xxx	 Major	Elective	II	 	 3(3-0-6)
IRD	xxx	 Major	Elective	III		 3(3-0-6)
XXX	xxx	 Free	Elective	I		 	 3(_-_-_)
     Total 18 credits
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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หมวดวิชาเฉพาะ (Core Course Requirements)                                                                    

  วิชาพ้�นฐานวิชาชีพ (Professional Foundation Courses) 

    

PEG 201 ทัักษะทัางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)

  (Academic Skills in Political Science and Economics) 

	 	 การหลีีกเลีี�ยงการลีอกผลีงาน	การถอดความ	การยกคำาพููดมาอ้างอิง	 ระบบการอ้างอิง

	ทัักษะการเขีียนเรียงความ	ทัักษะการอ่าน	ทัักษะการฟััง	การจดบันทัึก	ทัักษะการนำาเสนอ	รายการใน

ห้องสมุดแลีะทัรัพูยากรอิเลีคโทัรนิกส์	ประวัติิย่อ	จดหมายนำา

  Avoiding plagiarism, paraphrasing, quoting, citing, referencing systems, essay 

writing skills, reading skills, listening skills, note-taking, presentation skills, library catalogues 

and electronic resources, curriculum vitae and cover letters.

PEG 202 หลักพ้�นฐานในการวิเคราะห์ข้้อมูลทัางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)

  (Basic Principles of Data Analysis in Political Science and Economics) 

	 	 ลัักษณะของข้อมููลั	 สารสนเทศ	 แลัะองค์์ค์วามูรู้ทางสังค์มูศาสตร์	 หลัักพ้ื้�นฐานใน																	

การรวบรวมู	ประมูวลั	ตีค์วามู	แลัะวิเค์ราะห์ข้อมููลัเชิิงปริมูาณแลัะเชิิงค์ุณภาพื้	การอ่านออกเขียนได้้

																แลัะทักษะพื้้�นฐานทางสถิิติแลัะค์ณิตศาสตร์ที�จำำาเป็นต่อการศึกษาทางสังค์มูศาสตร์	ค์วามูรู้

แลัะทกัษะเบ้�องตน้เกี�ยวกบัการประยกุตใ์ชิเ้ทค์โนโลัยสีารสนเทศเพ้ื้�อการวเิค์ราะห์ปรากฏการณท์างการ

เมู้อง	เศรษฐกิจำ	แลัะสังค์มู	

     Characteristics of data, information, and bodies of knowledge in social science; 

basic principles in collecting, aggregating, interpreting, and analyzing quantitative and qual-

itative data; basic literacy and skills concerning the applications of information technology 

in analyzing political, economic, and social phenomena. 

หลัักสููตรความสัูมพัันธ์์ระหว่างประเทศแลัะการพััฒนา (นานาชาติ)
International Relations and Development (IRD)
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PEG 203 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในทัางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  (The Use of Computer in Political Science and Economics)

	 	 ค์วามูรู้แลัะทักษะในการใชิ้งานโปรแกรมูค์อมูพื้ิวเตอร์ต่างๆ	 ทั�งออฟไลัน์แลัะออนไลัน์								

ที�จำำาเป็นสำาหรับการศึกษาแลัะการวิจำัยทางสังค์มูศาสตร์	แลัะการประกอบวิชิาชิีพื้ที�เกี�ยวข้อง

	 	 Knowledge	and	skills	in	the	use	of	computer	programs	both	offline	and	online	

necessary for the study and research in social science and the practices in relevant professions.

  วิชาบููรณาการร่วม (Core Courses Requirements (Integration))            

POL 102 ความรู้เบู้�องต้นทัางปรัชญาการเม้อง 3(3-0-6)

  (Introduction to Political Philosophy)

	 	 พ้ื้�นฐานของปรัชิญาแลัะทฤษฎีกีารเมูอ้งตะวันตกแลัะตะวันออก	แลัะอาจำรวมูถึิงแนวทาง

อ้�นเพ้ื้�อทำาค์วามูเข้าใจำรากฐานของมูุมูมูองแลัะวิธีีค์ิด้	อันนำามูาซึึ่�งข้อถิกเถิียงเกี�ยวกับแนวค์ิด้ทางการ

เมู้อง	เชิ่น	มูนุษย์	รัฐ	พื้ลัเมู้อง	ผูู้้ปกค์รอง	อำานาจำ	ค์วามูจำริง	ค์วามูด้ี	ค์วามูยุติธีรรมู	กฎี	สิทธีิ	เสรีภาพื้	

หน้าที�	ทรัพื้ย์สิน	ค์วามูเท่าทียมู	ประชิาธีิปไตย	รวมูทั�งการเชิ้�อมูโยงกับประวัติศาสตร์แลัะแนวโน้มูร่วมู

สมูัย	เชิ่น	โลักด้ิจำิทัลั	ชิีวการเมู้อง	เป็นต้น

  Foundation of eastern/western political philosophies and political theories, and 

may include other approaches for studying the foundation of thought that leads to an argument 

regarding political thoughts such as human, state, citizen, governor, power, truth, goodness, 

justice, rule, right, liberty, duty, property, equality, democracy, and in connection with history 

and contemporary trends such as digital world and biopolitics.  

POL 202 ความรู้เบู้�องต้นทัางการเม้องระหว่างประเทัศและโลกาภิิวัตน์ 3(3-0-6)

  (Introduction to International Politics and Globalization)

	 	 แนวพื้ินิจำแลัะทฤษฎีีเกี�ยวกับค์วามูสัมูพื้ันธี์ระหว่างประเทศแลัะโลักาภิวัตน์	 โด้ยเชิ้�อมู

โยงกับประเด้็นสำาค์ัญอ้�นๆ	เชิ่น	ค์วามูมูั�นค์งของชิาติแลัะนานาชิาติ	เศรษฐกิจำการเมู้องโลัก	ปทัสถิาน

ระหว่างประเทศ	ประชิาสังค์มูโลัก	แลัะโลักาภิบาลั	ในมูิติร่วมูสมูัยทางการเมู้อง	เศรษฐกิจำ	เทค์โนโลัยี	

วัฒนธีรรมู	สภาพื้แวด้ลั้อมู	สารสนเทศแลัะการส้�อสาร

	 	 Approaches	and	theories	in	international	relations	and	globalization,	with	specific	

reference to other major topics such as  national and international security, global political 
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economy, international norms, civil societies, and global governance, relating to contempo-

rary dimensions in terms of politics, economy, technology, culture, environment, information 

and communication.

POL 206 ความรู้เบู้�องต้นทัางการเม้องการปกครองเปรียบูเทัียบู 3(3-0-6)

  (Introduction to Comparative Politics and Government)

	 	 แนวค์ดิ้	ทฤษฎีี	แลัะระเบยีบวธีิี	ในการวเิค์ราะหแ์ลัะอธีบิายเชิงิเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์

ทางการเมูอ้งแลัะระบอบการปกค์รองของประเทศต่างๆ	ตามูสภาพื้จำริง	โด้ยเนน้การพัื้ฒนาการเมูอ้งตามู

ลักัษณะแลัะพื้ลัวัตที�สำาค์ญั	เชิน่	โค์รงสร้างรัฐ	ระบบกฎีหมูาย	นโยบาย	ประชิาสังค์มู	กลัุมู่ผู้ลัประโยชิน์

พื้รรค์การเมูอ้ง	การเลัอ้กตั�ง	วัฒนธีรรมูทางการเมูอ้ง	การส้�อสาร	เศรษฐกิจำ	สังค์มูสารสนเทศ	ปัจำจำยัทาง

ภูมูิศาสตร์	อิทธีิพื้ลัภายนอกรัฐ	แลัะโด้ยเชิ้�อมูโยงกับการเมู้องการปกค์รองของไทย	รวมูทั�งบริบทของ

โลักร่วมูสมูัย

  Concepts, theories, and methods in comparative analysis and explanation of  

political phenomena and regimes of countries objectively, with an emphasis on political 

developments according to major characteristics and dynamics such as state structures, 

legal systems, policies, civil societies, interest groups, political parties, elections, political 

cultures, communications, economics, information societies, geographical conditions, ex-

ternal	influences,	and	in	connection	with	Thai	politics	and	government	as	well	as	contexts	of	

contemporary world.   

ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุุลภิาค 3(3-0-6)

  (Principle of Microeconomics)

	 	 แนวคิ์ด้พ้ื้�นฐานทางเศรษฐศาสตร์จำุลัภาค์	 ทรัพื้ยากร	 พื้ฤติกรรมูผูู้้บริโภค์	 อุปสงค์์

ต้นทุนการผู้ลิัต	กำาไร	พื้ฤติกรรมูหน่วยผู้ลิัต	 อุปทาน	กลัไกราค์า	ตลัาด้ผู้ลัผู้ลิัต	ตลัาด้ปัจำจำัยการผู้ลิัต																			

โค์รงสรา้งตลัาด้	ปญัหาเศรษฐกจิำแลัะบาทบาทภาค์รฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐศาสตรจ์ำลุัภาค์	กรณศีกึษา

แลัะการประยุกต์ใชิ้ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์จำุลัภาค์ในยุค์เศรษฐกิจำด้ิจำิทัลั

  Basic concept of microeconomics; resource, consumer behaviour, demand, 

cost,	production,	firm	behaviour,	supply,	price	mechanism,	product	market,	factor	market,	

market structure; economic problem and government role relating to microeconomics; case 

study and application of microeconomics in digital economy.
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ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภิาค 2         3(3-0-6)

  (Principle of Macroeconomics)

					 	 แนวคิ์ด้พ้ื้�นฐานทางเศรษฐศาสตร์มูหภาค์	รายรับภาค์รัฐ	ภาษี	รายจ่ำายภาค์รัฐ	งบประมูาณ

รัฐบาลั	นโยบายการค์ลััง	สถิาบันการเงิน	ระด้ับราค์าสินค์้า	เงิน	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราด้อกเบี�ย	นโยบาย

การเงิน	 อัตราแลักเปลัี�ยนสกุลัเงิน	 การค้์าระหว่างประเทศ	การว่างงาน	 รายได้้ประชิาชิาติ	 ปัญหา

เศรษฐกิจำ	บาทบาทของภาค์รัฐที�เกี�ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มูหภาค์	กรณีศึกษาแลัะการประยุกต์ใช้ิ

ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์มูหภาค์ในยุค์เศรษฐกิจำด้ิจำิทัลั

    Basic concept of macroeconomics; government revenue, tax, government ex-

penditure,	fiscal	policy,	financial	 institute,	commodity	price	level,	money,	 inflation,	 interest	

rate, monetary policy, currency exchange rate, international trade, unemployment, national 

income; economic problem and government role relating to macroeconomics; case study 

and application of macroeconomics in digital economy. 

ECO 391 พัฒนาการความคิดทัางเศรษฐกิจุและการเม้อง 3(3-0-6)

  (Development of Political Economic Thoughts)

	 	 ปรัชิญาแนวค์ิด้เศรษฐศาสตร์ตั�งแต่อด้ีตจำนถิึงปัจำจำุบัน	ค์วามูสัมูพื้ันธี์ของสภาพื้แวด้ลั้อมู

ทางสังค์มู	 เศรษฐกิจำ	 การเมู้องต่อแนวค์ิด้ทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ลัะยุค์	 พื้ัฒนาการของทฤษฎีี

เศรษฐศาสตรก์ารเมูอ้ง	กระบวนการทางการเมูอ้งแลัะบทบาทของกลุัมู่พื้ลัังตา่งๆ	ที�มูผีู้ลัตอ่การกำาหนด้

นโยบายเศรษฐกจิำทั�งในประเทศแลัะตา่งประเทศ	ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิำ	สงัค์มูแลัะการเมูอ้งของโลัก

แลัะประเทศไทย	วิกฤตเศรษฐกิจำ	ผู้ลักระทบจำากพื้ลัวัตการเปลัี�ยนแปลังแลัะค์วามูท้าทายของโลัก

  Philosophy and concept of economics from the past to present; relations between 

social, economic, and political environment with economic concept in each era; develop-

ment of political economy theory; political process and role of potential groups affecting on 

economic policy making both inside and outside country; economic, societal and political 

history	of	 the	world	and	Thailand;	economic	crises;	 impact	of	dynamics	of	changes	and	

global challenges.
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IRD 101 ความรู้พ้�นฐานด้านเศรษฐกิจุการเม้อง และวัฒนธรรม  3(3-0-6)

  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้    

  (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture) 

	 	 ค์วามูรู้พ้ื้�นฐานภูมูิภาค์เอเชิียตะวันออกเฉีียงใต้	 ซึ่ึ�งค์รอบค์ลัุมู	 10	 ประเทศที�เป็น

สมูาชิิกอาเซีึ่ยน	 ค้์อ	บรูไนด้ารุสซึ่าลัามู	 ราชิอาณาจัำกรกัมูพูื้ชิา	สาธีารณรัฐอินโด้นีเซีึ่ย	 สาธีารณรัฐ

ประชิาธีิปไตยประชิาชินลัาว	มูาเลัเซึ่ีย	สาธีารณรัฐแห่งสหภาพื้เมูียนมูาร์	สาธีารณรัฐฟิลัิปปินส์	

สาธีารณรัฐสิงค์โปร์แลัะสาธีารณรัฐสังค์มูนิยมูเวียด้นามู	ในแง่มูุมูสำาค์ัญๆ	ค์้อ	ค์วามูมูั�นค์ง	การเมู้อง	

เศรษฐกิจำ	แลัะวัฒนธีรรมู	โด้ยมีูเน้�อหาเกี�ยวกับขอ้มูลูัทางด้า้นภูมูศิาสตร์	ประวัตศิาสตร์	ระบบการเมูอ้ง	

ระบบเศรษฐกิจำ	 วิถิีชิีวิต	 ระบบศาสนาแลัะค์วามูเชิ้�อ	 รวมูทั�งพื้ัฒนาการแลัะบทบาทในเวทีระหว่าง

ประเทศ	 จัำด้ให้นักศึกษาเดิ้นทางไปทัศนศึกษาในบางประเทศ	ตามูค์วามูสะด้วกแลัะค์วามูเหมูาะสมู	

โด้ยมูีกิจำกรรมูสำาค์ัญๆ	ได้้แก่	การฟังบรรยายสรุปจำากหน่วยงานราชิการ	การพื้บปะหร้ออาจำมูีกิจำกรรมู

ร่วมูกับนักศึกษาบางมูหาวิทยาลััยในประเทศที�ไปเย้อน

  Basic knowledge of Southeast Asian countries, namely Brunei Darussalam, 

Kingdom of Cambodia, Republic of Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, 

Republic of the Union of Myanmar, Republic of the Philippines, Republic of Singapore, and 

Socialist Republic of Vietnam, in the areas of security, politics, economics, and culture. Focus on 

their geography, history, political systems, economic systems, way of life, belief and religion 

as	well	as	their	development	and	involvement	in	global	political	economy;	firsthand	experi-

ence	in	ASEAN	country(ies)	through	field	trips;	involvement	in	activities	such	as	lectures	at	

government agencies and meetings with university students of the visited countries.

IRD 252 วิวัฒนาการการเม้องโลก                                                         3(3-0-6)

  (Evolution of World Politics) 

	 	 การพื้ัฒนาการของระบบการเมู้อง	เศรษฐกิจำ	แลัะสังค์มูของโลัก	นับแต่ยุค์ก่อนสมูัยใหมู่		

ยุค์สมูัยใหมู่	 แลัะยุค์โลักาภิวัตน์,	 ประวัติศาสตร์ค์วามูสัมูพื้ันธ์ีทางด้้านการเมู้อง	 เศรษฐกิจำ	 สังค์มู

วัฒนธีรรมูของโลัก,	การเปลัี�ยนแปลังของโลักในยุค์ปฏิวัติอุตสาหกรรมู,	การแข่งขันแลัะค์วามูร่วมูมู้อ

ระหว่างประเทศ	โด้ยเน้นจำากยุค์ลั่าอาณานิค์มู	จำนถิึงยุค์สงค์รามูโลักค์รั�งที�	1	แลัะค์รั�งที�	2	รวมูถิึงยุค์

สงค์รามูเย็น

	 	 The	evolution	of	global	politics,	economics,	and	society	from	the	pre-modern	to	

modern period and to globalization; world history of political, economic, social and cultural 

relations; global changes during the industrial evolution; interstate rivalry and cooperation 

especially in the era of colonialism, WWI, WWII, and the Cold War. 
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IRD 307 องค์การและความร่วมม้อระหว่างประเทัศ 3(3-0-6)

  (International Organizations and Cooperation)

	 	 ภาพื้รวมูขององค์์การรัฐระหว่างประเทศ	แลัะแรงขับเค์ลั้�อนที�ก่อให้เกิด้การพึื้�งพื้าอาศัย

แลัะค์วามูร่วมูมู้อระหว่างประเทศ	บทบาทขององค์์การระหว่างประเทศ	 เชิ่น	องค์์การสหประชิาชิาติ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	ธีนาค์ารโลัก	แลัะองค์์การการค์้าโลัก	เป็นต้น	ในด้้านหลััก	3	ด้้าน	ค์้อ	

สงค์รามู	สนัต	ิแลัะค์วามูมูั�นค์งของมูนษุย	์สทิธีมิูนษุยชิน	แลัะการพื้ฒันา	แนวค์วามูค์ดิ้หลักัที�อธีบิายจำดุ้

กำาเนดิ้	แลัะพื้ลัวตัขององค์ก์ารระหวา่งประเทศ	การจำดั้การองค์ก์ารแลัะการบริหารงาน	รวมูถึิงโค์รงสรา้ง

แลัะอำานาจำ	การรวมูกลัุ่มูแลัะร่วมูมู้อทางเศรษฐกิจำ	 เชิ่น	สหภาพื้ยุโรป	อาเซึ่ียน+3	ค์วามูร่วมูมู้อทาง

เศรษฐกิจำเอเชิีย-แฟซึ่ิฟิก	กลัุ่มูประเทศอุตสาหกรรมูชิั�นนำา	7	ประเทศ	แลัะข้อตกลังการค์้าเสรี	เป็นต้น	

การรวมูกลุ่ัมูแลัะค์วามูรว่มูมูอ้ทางด้า้นการเมูอ้งแลัะค์วามูมูั�นค์ง	เชิน่	การประชุิมูอาเซึ่ยีนวา่ด้ว้ยค์วามู

มูั�นค์งของเอเชิียแลัะแปซึ่ิฟิก	องค์์การนาโต	แลัะองค์์การว่าด้้วยค์วามูมูั�นค์งแลัะค์วามูร่วมูมู้อในยุโรป	

เป็นต้น

  A comprehensive overview of international governmental organizations (IGO) 

and of the forces of producing increased international interdependence and cooperation; 

the role of international organizations (IO), for example the United Nations (UN), International 

Monetary	Fund	(IMF),	World	Bank	and	World	Trade	Organization	(WTO),	in	three	main	areas:	

in	three	areas:	War,	Peace	and	Human	Security;	Human	Rights;	and	Development.	Major	

concepts explaining the origins and dynamics of international organizations, the management 

and administration of organizations, and their structure and power. Economic integration and 

cooperation,	for	example	the	European	Union	(EU),	ASEAN+3,	APEC	(Asia-Pacific	Economic	

Cooperation),	G-7and	Free	Trade	Area	(FTA).	Political	and	security	integration	and	coop-

eration,	for	example,	ASEAN	Regional	Forum	(ARF),	the	North	Atlantic	Treaty	Organization	

(NATO),	and	the	Organization	for	Security	and	Cooperation	in	Europe	(OSCE).

IRD 401     วิธีวิทัยาการวิจุัย 3(2-2-5) 

  (Research Methodology) 

	 	 ลัักษณะเฉีพื้าะของการวิจำัยทางรัฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	 แลัะสังค์มูศาสตร์แลัะ

มูนุษยศาสตร์สาขาอ้�นๆ	ที�เกี�ยวข้อง	 ระเบียบวิธีีวิจำัยเบ้�องต้น	 การกำาหนด้รูปแบบงานวิจำัยทั�งในเชิิง

ปรมิูาณแลัะเชิงิคุ์ณภาพื้	การใชิส้ถิิตใินการวิจำยัทางสังค์มูศาสตร์	เค์ร้�องมูอ้ทางดิ้จำทิลััเทค์โนโลัยีสำาหรบั

การวจิำยัทางสงัค์มูศาสตร	์การเรยีบเรยีงแลัะนำาเสนอผู้ลังานวจิำยัในรปูแบบตา่งๆ	การฝึกึการทำาสำารวจำ

หร้อการวิจำัยขนาด้เลั็กทางด้้านรัฐศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	แลัะโลักาภิวัตน์
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หมูายเหตุ	–	นักศึกษาจำะต้องลังเรียนแลัะสอบผู้่านวิชิา	PEG	201	PEG	202	แลัะ	PEG	203	มูาก่อน

จำึงจำะสามูารถิลังเรียนวิชิา	IRD	401	ได้้

	 	 Definition	and	characteristic	of	research	in	social	science,	political	science,	eco-

nomics	and	related	fields,	basic	research	methodology;	quantitative	and	qualitative	design;	

the use of statistics in social science research, the use of digital technology for social science 

research, composition and presentation of various research forms, practice in mini-research 

relating to political science, economics and globalization. 

Note:	Students	must	take	and	pass	PEG	201,	PEG	202,	and	PEG	203	before	taking	IRD	401.

PEG 401 สัมมนาการเม้อง เศรษฐกิจุ และประเด็นโลกร่วมสมัย 3(1-4-4)

  (Seminiar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)

	 	 การสมัูมูนาของนกัศกึษาของวทิยาลัยัรฐัศาสตร	์เศรษฐศาสตร	์แลัะโลักาภวิตัน์ในประเด้น็

สำาคั์ญรว่มูสมัูยที�สง่ผู้ลักระทบต่ออนาค์ต	อาจำารยจ์ำากแต่ลัะสถิาบนัของวทิยาลัยัรว่มูกนัจำดั้กระบวนการ

แลัะกำาหนด้ประเด้็นปัญหาที�สำาค์ัญของแต่ลัะปี	 เพื้้�อให้นักศึกษาของวิทยาลััยได้้ศึกษา	เรียบเรียง	นำา

เสนอ	อภิปรายร่วมูกันในลัักษณะบูรณาการแลัะการคิ์ด้เชิิงวิพื้ากษ์	 ตามูค์วามูถินัด้แลัะค์วามูสนใจำ	

ทั�งนี�อาจำเป็นการทำางานเฉีพื้าะบุค์ค์ลัแลัะ/หร้อการทำางานกลัุ่มูก็ได้้ตามูการจำัด้กระบวนการแลัะค์วามู

เห็นชิอบของค์ณาจำารย์ผูู้้รับผู้ิด้ชิอบรายวิชิา		นักศึกษาจำะต้องเรียนมูาแลั้วไมู่ตำ�ากว่า	100	หน่วยกิต	จำึง

จำะสามูารถิ		ลังเรียน	PEG	401	ได้้

  Seminar for students from the School of Politics, Economics, and Globalization 

on contemporary issues that have future impacts. Lecturers from each institute co-organize 

and designate issue every year so that students can study, compile, present and discuss 

in an integrated and critical way and in line with their skill and interest. It could be individual 

or group work, depending on the management and approval of in-charge lecturers. Only 

students	who	have	taken	at	least	100	credits	can	enroll	PEG	401.	

IRD 497 การฝึึกงาน 3(0-35-18)

  (Internship)

	 	 การฝึึกงานชัิ�วค์ราว	หร้อเต็มูเวลัาในสาขาวิชิาค์วามูสัมูพัื้นธ์ีระหว่างประเทศแลัะการพัื้ฒนา

ที�เกี�ยวข้องกับเน้�อหาของหลัักสูตรทางรัฐศาสตร์	 เศรษฐศาสตร์	การทูตแลัะการต่างประเทศ		แลัะ

โลักาภิวัตน์	เปน็เวลัาไมูน่อ้ยกวา่	200	ชิั�วโมูง	แลัะนำาเสนอรายงานการฝึกึงาน	ภายใตก้ารค์วบค์มุู	แลัะ
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ประเมูินผู้ลัของค์ณะกรรมูการของวิทยาลััย	แลัะการประเมูินจำากองค์์กรที�ฝึึกงาน

  Part-time or full-time internship relating to International Relations and Development 

and to the curriculum content of politics, economics, diplomacy and international studies, 

and	globalization	for	at	least	200	hours	with	submission	of	an	internship	report	supervised	

and evaluated by a college committee and the workplace.

IRD 498 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(3-0-6)

  (Independent Study)

	 	 ระเบียบวิจำัย	 ขั�นตอนการวิจำัย	การวางแผู้นวิจำัย	การตั�งแลัะทด้สอบสมูมุูติฐาน	การเก็บ

ข้อมููลั	การประมูวลัข้อมููลั	การนำาเสนองานภายใต้การแนะนำาของอาจำารย์ที�ปรึกษา	นักศึกษาจำะต้อง

รายงานผู้ลัการศึกษาเป็นสารนิพื้นธี์	

หมูายเหตุ	–	นักศึกษาจำะต้องผู้่านการฝึึกงาน	(IRD	497)	ก่อนลังเรียน	IRD	498

  Methodology, steps in conducting a research, research planning, problem setting, 

assumption setting and test of assumption, data collection, data analysis, and presentation 

under the supervision of an adviser. Students are required to present the outcome of their 

study in the form of a thesis. 

Note:	Students	must	first	pass	internship	(IRD	497)	before	taking	IRD	498.

IRD 499 สหกิจุศึกษา 6(0-35-18)

  (Co-operative Education)

	 	 การศึกษาแลัะฝึกึงานในหน่วยงานภาค์รัฐแลัะเอกชิน	ด้า้นรัฐศาสตร์	รัฐประศาสนศาสตร์

การทูตแลัะค์วามูสัมูพัื้นธี์ระหว่างประเทศ	 เศรษฐศาสตร์	 การพื้ัฒนา	ค์วามูเป็นธีรรมูทางสังค์มูแลัะ

ที�เกี�ยวข้อง	 เพื้้�อเรียนรู้แลัะได้้รับประสบการณ์วิชิาชิีพื้	มูีเวลัาฝึึกงานไมู่น้อยกว่า	400	ชิั�วโมูง	 เน้นการ

เข้าใจำแนวค์ิด้	 โค์รงสร้าง	 ระบบแลัะกระบวนการด้ำาเนินงานของหน่วยงานที�เข้าปฏิบัติงาน	ลัักษณะ

สำาคั์ญแลัะปัญหาอุปสรรค์ขององค์์กรนั�นภายใต้บริบทของสังค์มูระด้ับประเทศแลัะโลักาภิวัตน์	 โด้ย

นกัศกึษาจำะต้องรายงานผู้ลัการศึกษา		แลัะนำาเสนอด้ว้ยปากเปล่ัา	ภายใต้การค์วบคุ์มูแลัะประเมิูนผู้ลั

ของค์ณะกรรมูการ	แลัะการประเมูินผู้ลัจำากองค์์การที�นักศึกษาปฏิบัติงาน

  Study and work at an agency in the public, private, or civil society sector related 

to political science, public administration, diplomacy and international relations, economics, 

development,	social	justice,	and	other	related	fields,	aimed	at	learning	and	obtaining	profes-

sional	experience;	at	least	400	hours	emphasizing	understanding	of	concepts,	structures,	
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systems and work processes of the agency under internship, its major characteristics, prob-

lems and obstacles in the context of societies at the national and global levels; students must 

submit a work report and make an oral presentation, supervised and evaluated by a college 

committee and the workplace.

วิชาชีพ-บูังคับู (Major Courses Requirements)   

IRD 233 การวิเคราะห์นโยบูายสาธารณะ 3(3-0-6)

  (Public Policy Analysis)

	 	 แนวค์ิด้	 ทฤษฎีี	 แลัะเทค์นิค์ที�เกี�ยวข้องกับการศึกษาแลัะวิเค์ราะห์นโยบายสาธีารณะ							

ซึ่ึ�งค์รอบค์ลัมุูถึิงการวเิค์ราะหส์ภาพื้แวด้ลัอ้มู	ปัญหา	แลัะอปุสรรค์ที�มูผีู้ลักระทบตอ่การกำาหนด้นโยบาย

สาธีารณะ	การนำานโยบายสาธีารณะไปปฏิบัติ	 แลัะการติด้ตามูแลัะประเมิูนผู้ลันโยบายสาธีารณะ													

การวิเค์ราะห์การด้ำาเนินงานตามูนโยบายสาธีารณะแลัะผู้ลักระทบต่อการด้ำาเนินงานของหน่วยงาน														

ทั�งภาค์รัฐแลัะภาค์เอกชิน																											

  Concepts of policy analysis and includes the analysis on current situation and 

barriers against public policy, models of public policy analysis, public policy making process, 

policy implementation and evaluation and the impact of processing public policy in both 

public and private organizations.

IRD 241 การเม้องการปกครองไทัย 3(3-0-6)

  (Thai Government and Politics)

	 	 การเมู้องการปกค์รองไทยสมูัยใหมู่นับแต่ปี	พื้.ศ.	2475	ถิึงปัจำจำุบัน	ระบอบประชิาธีิปไตย

ไทย	รัฐธีรรมูนูญ	ประชิาชิน	พื้ระมูหากษัตริย์	รัฐสภา	ค์ณะรัฐมูนตรี	ศาลั	การปกค์รองส่วนท้องถิิ�น	แลัะ

ภาค์ประชิาสังค์มู	อนาค์ตของการเมู้องไทย

	 	 Modern	Thai	politics	and	government	 from	1932	 to	present;	Thai	democratic	

regime:	constitution,	people,	the	king,	the	national	assembly,	the	cabinet,	the	courts,	local	

government,	and	civil	society;	the	future	of	Thai	politics.

IRD 250 เศรษฐศาสตร์การเม้องข้องเอเชีย 3(3-0-6)

  (Political Economy of Asia)

	 	 ทฤษฏีแลัะแนวค์ิด้เกี�ยวกับเศรษฐกิจำการเมู้อง	 ค์ำาอธีิบายแลัะมูุมูมูองของทฤษฏีแลัะ
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แนวค์ิด้เกี�ยวกับเศรษฐกิจำการเมู้องต่อการพัื้ฒนาภูมูิภาค์เอเชีิยตะวันออกแลัะเอเชีิยตะวันออกเฉีียง

ใต	้ค์วามูสัมูพื้นัธีร์ะหวา่งการเมูอ้งแลัะเศรษฐกิจำที�ส่งผู้ลัตอ่การเปลีั�ยนแปลังทางด้้านอตุสาหกรรมูแลัะ

เศรษฐกิจำภายในภูมูิภาค์นับแต่หลัังสงค์รามูโลักค์รั�งที�สอง	 ปัจำจำัยที�ส่งผู้ลัต่อค์วามูสำาเร็จำแลัะปัญหา

ของการพื้ัฒนาเศรษฐกิจำในภูมูิภาค์	ค์วามูสัมูพื้ันธี์ระหว่างชิาติมูหาอำานาจำแลัะผู้ลักระทบต่อการเมู้อง															

แลัะเศรษฐกิจำของเอเชิีย

  Political economy theories and concepts; explanations and perspectives of 

political economy theories and concepts to economic development of East and Southeast 

Asia; linkages between politics and economics that lead to industrial and economic changes 

in Asian region since WWII; factors that result in success and failure of economic develop-

ment in the region; relationships between major players and impact on Asian politics and 

economics.

IRD 262 องค์การสหประชาชาติและการพัฒนาทัี�ยั�งย้น 3(3-0-6)

  (UN and Sustainable Development)

	 	 การกำาเนิด้อย่างเป็นทางการขององค์์การสหประชิาชิาติ	 ในวันที�	 24	 ตุลัาค์มู	 2488	 ที�

ประกอบด้ว้ยประเทศสมูาชิกิ	193	ประเทศสมูาชิกิจำนถิงึปจัำจำบุนั	ภาระหนา้ที�การด้ำาเนินงานขององค์์การ

สหประชิาชิาตทีิ�เปน็ไปตามูกฎีบัตรขององค์ก์ารสหประชิาชิาติที�ประกอบด้ว้ย	3	เสาหลััก	ค์อ้	ด้า้นค์วามู

สงบแลัะค์วามูมูั�นค์ง	สทิธีมิูนษุยชิน	แลัะการพื้ฒันา	บทบาทปจัำจำบุนัขององค์์การสหประชิาชิาตใินการ

ด้ำาเนินงานเพ้ื้�อมูวลัมูนุษยชิาติในศตวรรษที�	 21	 รวมูทั�งเป้าหมูายการพัื้ฒนาอย่างยังย้นทั�ง	 17	 เป้า

หมูาย	ซึ่ึ�งเป็นพื้ิมูพื้์เขียวที�จำะก่อให้เกิด้การพื้ัฒนาอย่างยั�งย้นที�ด้ีกว่าสำาหรับมูวลัมูนุษยชิาติในอนาค์ต	

ซึ่ึ�งประกอบไปด้ว้ยบทบาทองค์ก์ารสหประชิาชิาตทีิ�ตอบรบัค์วามูทา้ทายทั�วโลักที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด้น็

ด้้านค์วามูยากจำน	ค์วามูไมู่เท่าเทียมู	การเปลัี�ยนแปลังสภาพื้ภูมูิอากาศ	การถิด้ถิอยของสิ�งแวด้ลั้อมู

	ค์วามูเจำริญ	ค์วามูสงบ	การก่อการร้าย	ค์วามูโปร่งใส	ค์วามูยุติธีรรมู	ฯลัฯ	เป้าหมูายทั�งหมูด้จำะเชิ้�อมู

ต่อกันแลัะจำะไมู่ทิ�งประเทศใด้ไว้ข้างหลััง	ซึ่ึ�งสหประชิาชิาติตั�งเป้าหมูายไว้ว่า	ในปี	2573	จำะบรรลัุเป้า

หมูายทั�งหมูด้

	 	 The	existence	of	the	United	Nations	on	October	24,	1945.	It	is	currently	made	

up	of	193	Member	States.	The	mission	and	work	of	the	UN	are	guided	by	the	purposes	and	

principles	contained	in	its	founding	Charter.	The	established	the	three	founding	pillars	of	the	

UN	system	are	peace	and	security,	human	rights	and	development.	The	United	Nations	aims	

to	take	action	on	the	issues	confronting	humanity	in	the	21st	century.	Their	17	Sustainable	

Development Goals which are the blueprint to achieve a better and more sustainable future 
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for	all	human	beings.	The	United	Nations	addresses	the	global	challenges	with	those	related	

to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, prosperity, peace, terror-

ism,	governance,	justice	etc.	The	Goals	interconnect	and	in	order	to	leave	no	one	behind.	

The	United	Nations	aims	to	achieve	each	Goal	and	target	by	2030.

IRD 263 การทัูตและการเจุรจุาต่อรอง 3(3-0-6)

  (Diplomacy and Negotiations)

	 	 ค์วามูหมูายกรอบทฤษฎีีแลัะค์วามูสำาค์ัญของการทูต	แลัะพื้ัฒนาการแลัะพื้ลัวัตทางการ

ทูต	ค์วามูเป็นนักการทูต	เทค์นิค์ทางการทูตในบริบทแลัะเวทีต่างๆ	การทูตทวิภาค์ี	การทูตพื้หูภาค์ี	การ

ทูตสาธีารณะแลัะค์วามูสำาค์ัญ		การทูตวัฒนธีรรมูแลัะค์วามูสำาค์ัญการทูต	

  Meaning, theoretical framework and the importance of diplomacy; developments 

and dynamism of diplomacy; diplomat; diplomatic techniques; diplomacy in different context 

and forum, including bilateral diplomacy and multilateral diplomacy; public diplomacy and 

its	implications;	cultural	diplomacy	and	its	significant;	modern	diplomacy.

IRD 264 ธรรมาภิิบูาลโลกและการพัฒนา 3(3-0-6)

  (Global Governance and Development)

	 	 เข้าใจำแนวค์ิด้แลัะทฤษฎีีของธีรรมูาภิบาลัโลักแลัะการพัื้ฒนาทั�งในระด้ับประเทศแลัะ

ระด้ับโลัก	สามูารถินำาหลัักแนวค์ิด้	ทฤษฎีีของธีรรมูภิบาลัโลัก	ประชิาธีิปไตยแลัะการพื้ัฒนา	การเป็น

ผูู้้นำาแลัะการมูีอำานาจำมูาอธีิบายแลัะปรับใชิ้กับนโยบายเชิิงพื้ัฒนาแลัะปัญหาต่างๆ	 ที�เกี�ยวกับการ

พื้ัฒนา	เชิ่น	สิทธีิมูนุษยชิน	การส่งเสริมูบทบาทของผูู้้หญิง	แลัะค์วามูยุติธีรรมูทางสังค์มู

  Understanding key concept on governance and development issues at national 

and international level. Apply principles of governance, democracy and development, lead-

ership and power in development policies and particular issues related to development such 

as human rights, women empowerment and social justice.

IRD 318 จุีนในศตวรรษทัี� 21 3(3-0-6)

  (China in the 21st Century)

	 	 การปฏิรูปเศรษฐกิจำของจีำนนับแต่ปี	 ค์.ศ.	 1978	นโยบายแก้ไขปัญหาค์วามูยากจำนของ

จำีน	ระบบเศรษฐกิจำสังค์มูนิยมู	ระบบการเมู้องการปกค์รองของจำีน	ค์วามูสำาเร็จำแลัะค์วามูท้าทายของ

การพื้ัฒนาเศรษฐกิจำ	นโยบายการเมู้องแลัะเศรษฐกิจำระหว่างประเทศที�สำาค์ัญของจำีน	การทะยานขึ�น

สู่มูหาอำานาจำแลัะนัยยะต่อดุ้ลัอำานาจำโลักแลัะเอเชิีย
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	 	 China’s	economic	reform	since	1978;	poverty	reduction	policy	of	China;	social-

ism economy; China’s political system; success and challenge in economic development; 

international political and economic policies of China; the rise of China and its implication 

on global and regional balance of power. 

IRD 334 การวิเคราะห์นโยบูายการต่างประเทัศ 3(3-0-6)

  (Foreign Policy Analysis)

	 	 แนวค์ิด้แลัะโมูเด้ลัของนโยบายต่างประเทศ	ค์รอบค์ลัุมูถิึงพื้ัฒนาการทางวิชิาการ	ค์วามู

สำาค์ญัของการตัด้สินใจำแลัะกระบวนการตัด้ใจำ	แลัะพื้ฤตกิรรมูนโยบายตา่งประเทศ	ซึ่ึ�งมีูผู้ลัต่อ												การ

กำาหนด้ระบบแลัะระเบียบโลัก	 ศึกษาค์วามูสำาคั์ญปัจำจัำยหลัักค์้อปัจำจัำยระหว่างประเทศ	แลัะปัจำจัำย

ภายในได้้แก่	 ระบบการเมู้อง	 ระบบเศรษฐกิจำ	ปัจำจำัยทางสังค์มูแลัะวัฒนธีรรมู	ศึกษาการวิเค์ราะห์ใน

ระด้ับต่างๆ	 โด้ยเฉีพื้าะอย่างยิ�งค์วามูสำาค์ัญของบุค์ค์ลั	 ทั�งที�เป็นบุค์ค์ลัเด้ี�ยว	แลัะกลัุ่มูบุค์ค์ลั	 เพ้ื้�อให้

นักศึกษาเข้าใจำแลัะสามูารถิวิเค์ราะห์กระบวนการตัด้สินใจำ	ของทั�งภาค์รัฐ	แลัะภาค์เอกชิน

  Concepts and models of foreign policies covering an evolution of Foreign Policy 

Analysis’s academic development; the importance of decision-making and decision-making 

process;	foreign	policy	behaviors	which	has	influence	of	shaping	world	system/order;	the	

importance of external factors as well as internal factors, i.e. political system, economic 

system, and social/cultural factors; different level of analysis, in particular individual and 

collective leaders, with a view to enhance students’ understanding and ability to analyze 

decision-making process in both governmental and private sectors.

IRD 339 การเม้องการปกครองข้องสหรัฐอเมริกา 3(3-0-6)

  (US Government and Politics)

	 	 ใบประกาศอิสรภาพื้	 รัฐธีรรมูนูญ	 ค์ำาประกาศสิทธิี	 การแบ่งอำานาจำ	 การเลั้อกตั�ง

ประธีานาธีิบด้ี	การเลั้อกตั�งสภาค์องเกรส	พื้รรค์รีพื้ับลัิกัน	พื้รรค์เด้โมูแค์รต	กลัุ่มูผู้ลัประโยชิน์	สภาค์อง

เกรส	ตำาแหน่งประธีานาธีิบด้ี	ศาลัรัฐธีรรมูนูญ	นโยบายการต่างประเทศ	เชิ้�อชิาติแลัะการเมู้องสหรัฐ

	 	 The	Declaration	of	Independence,	the	Constitution,	the	Bill	of	Rights,	separation	

of powers, presidential elections, congressional elections, the Republican Party, the Demo-

cratic Party, pressure groups, Congress, the presidency, the Supreme Court, foreign policy, 

race and US politics
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IRD 358 มหาอำานาจุในเอเชีย-แปซิิฟิิก 3(3-0-6)

  (Powers in Asia Pacific)

	 	 ภาพื้รวมูค์วามูสัมูพื้ันธี์ระหว่างประเทศในภูมูิภาค์เอเชิียแปซึ่ิฟิก	 ในฐานะที�เป็นจำุด้ยุทธี

รัฐศาสตร์	ยุทธีเศรษฐศาสตร์ในโลัก	การกลัับมูาในภูมูิภาค์ของสหรัฐอเมูริกาแลัะการผู้งาด้ขึ�นของจำีน

บทบาทของประเทศอำานาจำระด้ับกลัาง	 เชิ่น	 ออสเตรเลัีย	 ญี�ปุ�น	 เกาหลัีใต้	 แลัะประเทศบางประเทศ

ในอาเซีึ่ยน	 ข้อพื้ิพื้าททางดิ้นแด้นในทะเลัจีำนตะวันออกแลัะทะเลัจีำนใต้	 ประเด็้นปัญหานิวเค์ลีัยร์

ในค์าบสมูุทรเกาหลัี	บทบาทของกลัุ่มูประเทศในกรอบต่างๆ	 ได้้แก่	 อาเซึ่ียน	 เอเปค์	 เป็นต้น	การถิ่วง

ด้ลุัอำานาจำในแต่ลัะบริบท	อทิธีพิื้ลัแลัะผู้ลักระทบของเสน้ทางสายไหมูศตวรรษที�	21	แลัะ	ค์วามูพื้ยายามู

ของสหรัฐอเมูริกา	ญี�ปุ�น	อินเด้ียแลัะออสเตรเลัียในกรอบอินโด้-แปซึ่ิฟิก

	 	 Overview	of	international	relations	in	Asia-Pacific	region,	where	is	significant	in	

terms of geopolitics and geo-economics; the U.S. rebalancing strategy and the rise of Chi-

na; roles of middle powers such as Australia, Japan, South Korea and some ASEAN states; 

territorial disputes in East and South China Sea; nuclear issue in Korean Peninsula; roles of 

certain regional groupings such as ASEAN and APEC; regional balance of power in different 

context;	influences	and	impact	of	OBOR	Initiative;	and	the	attempt	of	the	U.S.,	Japan,	India	

and	Australia	in	Indo	Pacific	framework.

IRD 359 ความมั�นคงระหว่างประเทัศ 3(3-0-6)

  (International Security)

	 	 ค์วามูมูั�นค์งศึกษา	สงค์รามู	การแทรกแซึ่งเพ้ื้�อมูนุษยธีรรมู	หลัักการค์วามูรับผิู้ด้ชิอบใน

การคุ์้มูค์รอง	อาวุธีทำาลัายลั้างสูง	 การก่อการร้าย	ค์วามูขัด้แย้งทางชิาติพื้ันธี์	 ค์วามูมูั�นค์งของมูนุษย์

ค์วามูมูั�นค์งทางสิ�งแวด้ลัอ้มู	ค์วามูมูั�นค์งทางพื้ลังังาน	สุขภาพื้แลัะค์วามูมูั�นค์ง	ค์วามูมูั�นค์งทางไซึ่เบอร์

พื้ันธีมูิตร	ค์ณะมูนตรีค์วามูมูั�นค์งแห่งสหประชิาชิาติ	แลัะการรักษาสันติภาพื้

  Security studies, war, humanitarian intervention, the Responsibility to Protect, 

weapons	of	mass	destruction,	terrorism,	ethnic	conflict,	human	security,	environmental	se-

curity, energy security, health and security, cyber-security, alliances, UN Security Council 

and peacekeeping

IRD 360 การเม้องระหว่างประเทัศในเอเชีย 3(3-0-6)

  (International Politics of Asia)

	 	 ทฤษฎีีทางการเมู้องในโลักที�สำาค์ัญ	 ได้้แก่	 สัจำจำนิยมู	 เสรีนิยมู	 ค์อนสตรัค์ทิวิซึ่ึมู	 แลัะ														
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มูาร์กซึ่ิซึ่ึมู	รวมูถิึงค์ำาอธีิบายต่อค์วามูสัมูพื้ันธี์ระหว่างประเทศในเอเชิียแลัะแปซึ่ิฟิก	นโยบายต่าง

ประเทศแลัะค์วามูมูั�นค์งของประเทศมูหาอำานาจำในภูมูิภาค์เกี�ยวกับเอเชิียแลัะแปซึ่ิฟิกผู้ลักระทบจำาก

มูรด้กของการลัา่อาณานคิ์มูแลัะการแทรกแซึ่งจำากภายนอก	ผู้ลักระทบจำากสงค์รามูเยน็	ค์วามูสมัูพื้นัธี์

ในภมููภิาค์ในยคุ์หลังัสงค์รามูเยน็	สาเหตขุองค์วามูขดั้แย้งแบบทวภิาค์แีลัะพื้หุภาค์	ีปญัหาของระเบยีบ

ในภูมูิภาค์เอเชิียตะวันออกแลัะเอเชิียตะวันออกเฉีียงใต้	การกำาเนิด้แลัะการพื้ัฒนาสถิาบันในภูมูิภาค์	

  An overview of prominent approaches such as Realism, Liberalism, Constructiv-

ism,	and	Marxism	as	well	as	their	application	to	Asia	and	Pacific	affairs;	foreign	and	security	

policies	of	the	major	regional	powers	in	relation	to	Asia	and	Pacific;	impact	of	the	legacy	of	

colonialism and external intervention; impact of the Cold War; regional relations in the post-

Cold	War;	the	sources	of	bilateral	and	intra-regional	conflict;	the	problem	of	regional	order	

with reference to East and South-East Asia; the emergence and development of regional 

institutions.

   

วิชาชีพ-เล้อก (Major Courses Elective) 

IRD 235 การพัฒนาระหว่างประเทัศ   3(3-0-6)

  (International Development)

	 	 ทฤษฎีีด้้านการพัื้ฒนาแลัะแนวทางการปฏิบัติที�ใชิ้ค์วามูรู้แบบสหวิทยาการ	ภาพื้รวมู

ของประวัติศาสตร์ของค์วามูร่วมูมู้อด้้านการพัื้ฒนาในชิ่วง	 50	ปีที�ผู่้าน	จำุด้เด้่นของทฤษฎีีต่างๆ	จำาก

อด้ีตจำนถึิงปัจำจุำบันที�เกี�ยวข้องกับการพัื้ฒนาระหว่างประเทศ	บทบาทของผูู้้ที�มูีส่วนเกี�ยวข้องในการ

พื้ฒันาระหว่างประเทศ	เชิน่	องค์ก์ารระหวา่งประเทศ	รฐับาลั	แลัะประชิาสังค์มู	พื้ฒันาการขององค์ก์าร

พื้ฒันาระหวา่งประเทศ	เชิน่	องค์ก์ารสหประชิาชิาตเิพ้ื้�อโค์รงการพื้ฒันา	กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ	

องค์์การการค์้าโลัก	ธีนาค์ารเพื้้�อการพื้ัฒนาแห่งเอเชิีย	แลัะอ้�นๆ	รวมูทั�งการจำัด้องค์์การแลัะการบริหาร

งาน	 โค์รงสร้าง	 อำานาจำ	หน้าที�แลัะบทบาทในการด้ำาเนินงานขององค์์การเหล่ัานี�ในการแก้ไขปัญหา

ระหว่างประเทศ	ข้อจำำากัด้	ผู้ลักระทบแลัะแนวโน้มูในอนาค์ตขององค์์การพื้ัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ	

ในการเมู้องโลัก

  Development theory and practice from an interdisciplinary perspective. An over-

view	of	the	history	of	development	co-operation	in	the	past	50	years,	the	main	concepts	and	

ideas	on	development.	The	principal	features	of	the	theories	underlying	past	and	present	

approaches to international development, the role of the different actors including interna-

tional organizations, national government and civil society organizations of development 
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co-operation.	The	development	of	 international	development	organization	such	as	United	

Nations Development Program (UNDP), the International Monetary Fund (IMF), the World 

Bank, Asian Development Bank (ADB), the management and administration of organizations; 

their structure and power; the role of international development organizations in resolving 

international problems; limitations, impacts, and future trends of other international develop-

ment organizations in world politics.

IRD 240 ทัฤษฏีีประชาธิปไตย 3(3-0-6)

  (Democratic Theory)

	 	 การนยิามูประชิาธีปิไตย	ประชิาธีปิไตยทางตรง	ประชิาธีปิไตยผู้า่นตวัแทน	ประชิาธีปิไตย

แบบอธีีเนยีน	บทวพิื้ากษป์ระชิาธีปิไตยของเพื้ลัโต	ค์ณุค์า่ของประชิาธีปิไตย	ทฤษฏกีารแขง่ขนัระหวา่ง

กลัุมู่ค์นชิั�นสงู	พื้หุนยิมู	บทวพิื้ากษป์ระชิาธีปิไตยแนวมูารก์ซึ่สิต	์ประชิาธีปิไตยแนวขนาน	ประชิาธีปิไตย

ที�เนน้การแลักเปลัี�ยนค์วามูค์ดิ้เหน็ในสงัค์มู	ประชิาธีปิไตยที�เพิื้�งเกดิ้ใหมู	่แลัะการทำาให้โลักาภบิาลัเปน็

ประชิาธีิปไตยมูากขึ�น

	 	 Defining	democracy,	direct	democracy,	representative	democracy,	Athenian	de-

mocracy, Plato against democracy, the values of democracy, competitive elitism, pluralism, 

Marxist criticisms, horizontal democracy, deliberative democracy, new democracies and 

democratizing global governance.

IRD 258 อาชญากรรม ความรุนแรง และความข้ัดแย้งในการพัฒนา 3(3-0-6)

  (Crime, Violence and Conflict in Development)

	 	 แนวค์ิด้ของอาชิญากรรมู	ค์วามูรุนแรง	ค์วามูขัด้แย้งแลัะการพื้ัฒนา	สาเหตุแลัะผู้ลัของ

อาชิญากรรมู	แลัะค์วามูขัด้แย้งที�รนุแรงที�สง่ผู้ลัต่อการพัื้ฒนาทั�งในระดั้บประเทศแลัะตา่งประเทศ	โด้ย

มูุง่เน้นไปที�นโยบายทางด้า้นผูู้ห้ญงิ	ค์วามูรุนแรงทางเพื้ศ	การกระทำาค์วามูผู้ดิ้ของเยาวชิน	อาชิญากรรมู

จำากค์วามูเกลัียด้ชิัง	ค์วามูขัด้แย้งทางชิาติพื้ันธี์	แลัะการขาด้แค์ลันทรัพื้ยากรธีรรมูชิาติ

	 	 The	core	concepts	of	crime,	violence,	conflict	and	development.	The	causes	

and	consequences	of	crime	and	violent	conflict	that	affect	development	in	both	national	and	

international level by focusing on policy debates around women, gender violence, youth 

justice,	hate	crime,	ethnic	conflict,	and	environmental	scarcity.
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IRD 261 ประสบูการณ์ในต่างแดนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทัศและ             3(3-0-6)

  การพัฒนา  

  (International Experience in International Relations and Development)

	 	 การศึกษาดู้งานในต่างประเทศจำัด้โด้ยสถิาบันการทูตแลัะการต่างประเทศ	 วิชิานี�มูีจำุด้

ประสงค์์ให้นักศึกษาได้้สัมูผู้ัสประสบการณ์ในต่างแด้น	 เรียนรู้การใชิ้ชิีวิต	 การเรียนในต่างประเทศ												

เปิด้โลักทัศน์ให้กว้างไกลั	ระยะเวลัาศึกษาไมู่น้อยกว่า	45	ชิั�วโมูง	

Study; Abroad program to be organized by the Institute of Diplomacy and International Stud-

ies.	The	course	is	aimed	for	students	to	have	an	international	exposure	and	to	broaden	their	

perspective	of	the	world	by	taking	a	trip	abroad	for	not	less	than	45	hours	during	their	stay.	

IRD 301 โลกาภิิวัตน์และเศรษฐกิจุระหว่างประเทัศ 3(3-0-6)

  (Globalization and International Economy)

	 	 ค์วามูรู้ในภาพื้รวมูเบ้�องต้นเกี�ยวกับโลักาภิวัตน์แลัะเศรษฐกิจำระหว่างประเทศ;	แนวพื้ินิจำ

แลัะข้อถิกเถิียงว่าด้้วยโลักาภิวัตน์แลัะผู้ลักระทบต่อมูิติทางการเมู้อง	เศรษฐกิจำ	สังค์มูแลัะวัฒนธีรรมู

	ค์วามูเข้าใจำพ้ื้�นฐานเกี�ยวกับตัวแสด้ง	องค์์กร	บรรทัด้ฐาน	 โค์รงสร้าง	แลัะกระบวนการในเศรษฐกิจำ

การเมู้องระหว่างประเทศ	บทบาทของรัฐแลัะรัฐบาลั	สถิาบันระหว่างประเทศ	บรรษัทข้ามูชิาติ		วิวฒันาการ

	การเปลัี�ยนแปลัง	วิกฤตการณ์	แลัะการปฏิรูปในระบบเศรษฐกิจำระหว่างประเทศ;	ข้อกังวลัแลัะข้อโต้

แย้งร่วมูสมัูยว่าด้้วยประเด็้นสำาค์ัญซึึ่�งเป็นผู้ลัมูาจำากโลักาภิวัตน์แลัะเทค์โนโลัยีใหมู่ๆ	 เชิ่น	การค้์าเสรี	

การค์้า	ที�เป็นธีรรมู	ค์วามูเหลั้�อมูลัำ�า	แลัะการพื้ัฒนาระหว่างประเทศ

 An introductory overview of globalization and international economy;  approaches to 

and controversies on globalization and its impacts in political, economic, social and cultural 

dimensions;  basic understandings of actors, organizations, norms, structures and processes 

in international political economy, roles of states and governments, international institutions, 

and transnational corporations; evolution, changes, crises, and reforms in international eco-

nomic systems;  contemporary concerns and debates on major issues resulting from glo-

balization and new technologies such as free trade, fair trade, inequalities, and international 

development.  
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IRD 331 อาเซิียนศึกษา 3(3-0-6)

  (ASEAN Studies)

	 	 ภาพื้รวมูในประเด็้นที�สำาค์ัญของการรวมูกลัุ่มูของภูมูิภาค์เอเชิียตะวันออกเฉีียงใต้

	ประวัติศาสตร์โด้ยย่อของการกำาเนิด้อาเซึ่ียน	ระบบการทำางานเชิิงสถิาบันของอาเซึ่ียน	การวิเค์ราะห์

กระบวนการกำาหนด้นโยบายของอาเซึ่ียนแลัะผู้ลักระทบของนโยบายต่างๆ	การพัื้ฒนาที�ผู้่านมูาแลัะ							

การพื้ัฒนาในอนาค์ตของอาเซึ่ียนในประเด้็นต่างๆ	เชิ่น	เศรษฐกิจำ	การต่างประเทศ	แลัะค์วามูมูั�นค์ง

  Overview of the most important aspects of Southeast Asian integration. A brief 

historical	survey	of	the	origins	of	the	Association	of	Southeast	Asian	Nations	(ASEAN).	The	

institutional system of the ASEAN. An analysis of the ASEAN policy process and the impact of 

those policies. Recent developments and future developments of ASEAN, notably economic, 

foreign, and security policies.

IRD 333 การพัฒนาและสิทัธิมนุษยชน 3(3-0-6)

  (Development and Human Rights)

	 	 แนวค์ดิ้ค์วามูเทา่เทยีมูที�นำาไปใชิใ้นเร้�องของการพื้ฒันากระแสหลักัแลัะวาทกรรมูทางสทิธีิ

มูนุษยชินรวมูถิึงเอกสารสำาค์ัญว่าด้้วยหลัักสิทธีิมูนุษยชิน	แลัะปฏิญญาสากลัว่าด้้วยหลัักสิทธีิมูนุษย

ชินตัวอย่างเชิ่น	หลัักค์วามูเป็นสากลั	สิทธีิกับค์วามูรับผู้ิด้ชิอบ	สิทธีิกับการพื้ัฒนา	สิทธีิด้้านเศรษฐกิจำ

แลัะสังค์มู	บทบาทที�สำาค์ัญของค์วามูเชิ้�อในเร้�องเพื้ศแลัะบทบาทของผูู้้หญิงในกระบวนการพื้ัฒนาใน

ทุกสังค์มูทั�วโลัก	วิเค์ราะห์แนวค์ิด้แลัะแนวทางปฏิบัติด้้านค์วามูมูั�นค์งของมูนุษย์	รวมูทั�งการพื้ิจำารณา

บทบาทของสำานักงานข้าหลัวงใหญ่เพ้ื้�อสิทธีิมูนุษยชินแห่งองค์์การสหประชิาชิาติ	 สำานักงานค์ณะ

กรรมูการสิทธีิมูนุษยชินระด้ับภูมูิภาค์	 ระด้ับชิาติแลัะองค์์การที�ไมู่ใชิ่รัฐบาลัที�ตั�งขึ�นเพ้ื้�อปกป้องสิทธีิ

มูนุษยชิน	รวมูทั�ง	การจำัด้ทำารายงานทบทวนสถิานการณ์สิทธีิมูนุษยชินของประเทศเพื้้�อเสนอต่อค์ณะ

มูนตรีสิทธีิมูนุษยชินแห่งองค์์การสหประชิาชิาติในทุกๆ	4	ปี	

	 	 The	concept	of	equality	with	 the	application	to	mainstream	development	and	

human rights discourses. It also introduces the world’s most important human rights docu-

ments	and	includes	the	full	text	of	the	Universal	Declaration	of	Human	Rights	(UDHR).	For	

example, universality, rights versus responsibility, rights versus development, economic and 

social	rights.	The	crucial	role	of	gender	perceptions	and	the	role	of	female	in	development	

processes	in	any	society	across	the	globe.	Analysis	ideology	and	practice	in	the	field	of	Human	

Security.	The	role	of	United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights	(UN	

OHCHR),	Regional	Human	Rights	Institution,	National	Human	Rights	Institute	including	NGOs	
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who works for human rights protection including Universal Periodic Review (UPR) report to 

hand	in	to	United	Nations	Human	Rights	Council	in	every	4	years	cycle.

IRD 356 นโยบูายสาธารณะเปรียบูเทัียบู 3(3-0-6)

  (Comparative Public Policy)

	 	 ระเบยีบวธีิี	ทฤษฎี	ีแลัะตวัแบบการเปรยีบเทยีบทางการบรหิารนโยบายสาธีารณะ	เปรยีบ

เทยีบระบบการบริหารนโยบายสาธีารณะของประเทศไทยกับนานาปะเทศ	ทั�งที�กำาลัังพัื้ฒนาแลัะพัื้ฒนา

แลั้ว	พื้ิจำารณาลัักษณะสำาค์ัญของปัญหาของระบบการบริหารของประเทศต่างๆ	 อันเป็นผู้ลัมูาจำาก

อิทธีิพื้ลัทางการเมู้อง	ระบบกฎีหมูาย	วัฒนธีรรมู	แลัะเศรษฐกิจำ

  Methods, theories, and platform for Comparative Public Policy, Compare Public 

Policy	of	Thailand	with	other	developing	and	developed	countries.	Analysis	on	problems	of	

administrative problems from other countries that effecting from politics, legal system, culture, 

and economy.

IRD 357 ภิูมิภิาคนิยมในเอเชียบููรพา 3(3-0-6)

  (Regionalism in East Asia)

	 	 แนวค์วามูค์ิด้แลัะทฤษฎีีเกี�ยวกับกับภูมูิภาค์นิยมู	การพื้ัฒนาของภูมูิภาค์นิยมูในยุค์หลััง

สงค์รามูเย็นในเอเชีิยบูรพื้า	วิกฤตเศรษฐกิจำของเอเชีิย	ค์วามูร่วมูมูอ้ทางด้า้นเศรษฐกิจำในภูมูภิาค์เอเชีิย

บูรพื้า	 ได้้แก่	อาเซีึ่ยนบวกสามู	 ข้อตกลังการค้์าเสรีในเอเชีิยตะวันออก	แลัะการประชุิมูสุด้ยอด้เอเชีิย

ตะวันออก	ค์วามูร่วมูมู้อทางเศรษฐกิจำเอเชีิยแปซิึ่ฟิกแลัะภูมูิภาค์นิยมูข้ามูภูมูิภาค์	การปฏิบัติของจีำน

ต่อ	การจัำด้การสถิาบันของภูมูิภาค์	ค์วามูมูั�นค์งในภูมูิภาค์	สถิาบันด้้านเศรษฐกิจำแลัะค์วามูมูั�นค์งใน

ภูมูิภาค์

  Regional concepts and theories of regionalism; post-Cold War development of 

regionalism	in	East	Asia;	Asian	crisis;	economic	cooperation	in	East	Asia	such	as	ASEAN+3,	

East	Asia	Free	Trade	Agreement	(EAFTA),	and	East	Asia	Summit;	Asia	Pacific	Economic	

Cooperation (APEC) and trans-regionalism; China’s approaches to institutional regional 

arrangement; regional security; economic and security institutes in the region. 
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IRD 361 ความรู้เบู้�องต้นเกี�ยวกับูกฎหมายระหว่างประเทัศ  3(3-0-6)
  (Introduction to International Law)
	 	 ค์วามูรูแ้ลัะแนวคิ์ด้สำาค์ญัเกี�ยวกบักฎีหมูายระหว่างประเทศ	แหลัง่กำาเนิด้กฏหมูายระหว่าง
ประเทศ	กฎีหมูายระหวา่งประเทศที�วา่ด้ว้ยการใชิก้ำาลังัแลัะการกอ่การรา้ย	กฎีหมูายทะเลั	สนธีสัิญญา	
กฎีหมูายการค์้าระหว่างประเทศ	กฎีหมูายด้้านสิ�งแวด้ลั้อมู	กระบวนการระงับข้อพื้ิพื้าท
  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.

IRD 403 สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทัศและการพัฒนาในปัจุจุุบูัน       3(3-0-6)
  (Current Issues in International Relations and Development)
	 	 ศึกษาประเด้็นปัญหาสำาค์ัญ	ของสถิานการณ์ระหว่างประเทศ	ที�สำาค์ัญว่าด้้วย	ปัญหา
ปาเลัสไตน์	ปัญหาในตะวันออกกลัาง	ปัญหาในเอเชิียตะวันออกเฉีียงใต้	ปัญหาในค์าบสมูุทรเกาหลัี
การพื้ัฒนาประเทศ	แลัะภูมูิภาค์สำาค์ัญได้้แก่การพื้ัฒนาเศรษฐกิจำในเอเชิียตะวันออกแลัะตะวันออก
เฉีียงใต้	เส้นทางสายไหมูศตวรรษที�	21	กรอบอินโด้-แปซึ่ิฟิก	แนวโน้มูพื้ัฒนาการในอนาค์ต
  Studying major issue in international situation; important foreign policies on Pal-
estine problem, problem in the Middle-East, problem in Southeast Asia, Korean Peninsula 
problem;	significant	national	and	regional	development,	i.e.,	economic	development	in	East	
Asia	and	Southeast	Asia,	One	Belt	One	Road	Initiative,	Indo-Pacific	Initiative,	Future	trends.

IRD 404 จุริยศาสตร์ระหว่างประเทัศและความยุติธรรมระดับูโลก 3(3-0-6)
  (International Ethics and Global Justice)
	 	 จำริยศาสตร์เชิิงบรรทัด้ฐาน	 (จำริยศาสตร์ที�เน้นพื้ิจำารณาผู้ลัการกระทำา	 กรณียธีรรมู	แลัะ
	จำริยศาสตร์เชิิงค์ุณธีรรมู)	ทฤษฎีีเกี�ยวกับค์วามูยุติธีรรมูระด้ับโลัก	ประยุกต์ใชิ้ทฤษฎีีในการวิเค์ราะห์
ปญัหาระด้บัโลัก	ซึ่ึ�งรวมูถิงึจำรยิศาสตร์ของสงค์รามู	ค์วามูยากจำนระด้บัโลัก	ค์วามูไมู่เทา่เทยีมูกนัระด้บั
โลัก	การอพื้ยพื้ย้ายถิิ�นฐานระหว่างประเทศ	การให้เหตุผู้ลัแลัะเน้�อหาของสิทธีิมูนุษยชิน	การกระจำาย
แลัะจัำด้สรรทรัพื้ยากรธีรรมูชิาติ	การค้์าระหว่างประเทศ	สภาวะภูมิูอากาศเปลีั�ยนแปลัง	แลัะโลักาภิบาลั
  Consequentialist, deontological and virtue theories of normative ethics; egalitarian 
and	minimalist	theories	of	global	justice;	applied	theory	regarding	global	issues,	including:	
the	ethics	of	war,	global	poverty,	global	inequality,	international	migration,	the	justification	
and content of human rights, the distribution of natural resources, international trade, climate 
change, and global governance.
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