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กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Professional Foundation Courses)                    39   หน่วยกิต

IPE 101 ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมเอเชีย

  ตะวันออกเฉียงใต้

  (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)

	 	 ความรู้พื้นฐานของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในเชิงการเมือง	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	

ข้อมูลของประเทศในอาเซียนคือ	 บรูไนดารุสซาลาม,	 ราชอาณาจักรกัมพูชา,	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 มาเลเซีย,	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,	 สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์,	 สาธารณรัฐสิงคโปร์,	 และ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 การพัฒนาและความก้าวหน้าของ

ชาติเหล่านี้	 รวมถึงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการเมืองของโลกและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับประเทศ

ในอาเซียน

	 	 Basic	knowledges	of	Southeast	Asian	countries	 in	 the	area	of	politics,	economics,	

and	culture,	 information	on	ASEAN	nations	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.	

their	development	and	involvement	in	global	political	economy.	first	hand	experience	in	ASEAN	

country	(ies).

IPE 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  

  (Principles of Microeconomics)

	 	 การทำางานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร	 พฤติกรรมของผู้บริโภค	 และ

อรรถประโยชน์	พฤติกรรมของหน่วยผลิต	ต้นทุนและกำาไร	การกำาหนดราคาในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย	

ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร	โครงสร้างตลาดแบบต่าง	ๆ	และบทบาทของรัฐบาล

	 	 How	resources	are	allocated	through	market	mechanism,	consumer	behaviors	and	

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ
International Political Economy and Development (IPED)
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utilities,	behavior	of	firms,	cost	and	profit.	The	course	also	deals	with	price	determination	in	prod-

uct	and	factor	markets	and	efficiency	of	resource	use,	structure	of	different	types	of	market	and	

roles	of	government.

IPE 212  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 

  (Principles of Macroeconomics)

	 	 รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ	 การกำาหนดรายได้ประชาชาติ	 การจ้างงาน	 ระดับราคา

สินค้า	บทบาทของภาครัฐบาล	เงิน	และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำาหนดรายได้ประชาชาติ	ตลอดจนโย

บายทางเศรษฐกิจ	เพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน

	 	 National	income	and	its	components,	determination	of	national	income,	employment	

and	level	of	price,	roles	of	government,	money,	and	external	factors				affecting	national	income	de-

termination.		The	course	also	includes	economic			policies	to	alleviate	inflation	and	unemployment.

IPE 231  การเมืองเบื้องต้น

  (Introduction to Politics)

	 	 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและพัฒนาการของรัฐศาสตร์:	 ความหมายและจุดหมายของ

รัฐ	 ลัทธิและแนวคิดทางการเมือง	 กระบวนการและสถาบันทางการเมือง	 อำานาจและการจัดสรรอำานาจทาง	

การเมือง	การเมืองในรูปแบบอื่นๆ	พิจารณาแนวคิดต่างๆ	ในการศึกษาการเมือง

	 	 General	 idea	of	 politics	 and	 the	development	 of	 political	 science;,	meanings	and	

aims	of	state,	political	ideas	and	doctrines,	political	institution	and	processes,	power/authority	and	

allocation	of	values,	politics	in	the	other	forms.

IPE 232  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  (International Relations)

	 	 ประเด็นและทฤษฎีต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	:	 	ธรรมชาติของการเมือง

โลก	 	 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต	 	 องค์ประกอบของระบบโลกและผู้มีบทบาทหลักใน

การเมืองโลก	 	รวมทั้งการถกเถียงถึงเป้าหมายและวิธีการต่างๆ	ของนโยบายต่างประเทศที่ยึดถือปฏิบัติโดย

รัฐที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 :	 	 การแทรกแซงพันธมิตร	 การรวมกลุ่มและการพึ่งพาซึ่ง

กันและกันทางเศรษฐกิจ	ความเป็นกลาง	การแยกตัว	และการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

	 	 Issues	and	theories	in	international	relations:	the	nature	of	world	politics,	theories	of	

international	relations	and	diplomacy,	elements	of	the	world	system	and	the	main	actors	in	world	

politics.	 The	 course	 also	 discuss	 the	 ends	 and	 the	means	 of	 foreign	policy	 as	 conducted	by	

states	 in	 international	 relations:	 intervention,	alliances,	economics	 integration	and	 interdepend-

ence,	neutrality,	isolation	and	non-alignment.
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IPE 233  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  

  (Public Policy Analysis)

	 	 แนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย	 บทบาทของรัฐ	 ข้าราชการ	 อำานาจและการตัดสินใจ	 ความมี

เหตุผลกับการตัดสินใจ	 กระบวนการทางนโยบาย	 การสร้างนโยบาย	 การนำานโยบายไปปฏิบัติ	 การศึกษา

องค์กร	กระบวนการทางนโยบาย	การประเมินนโยบาย

	 	 Concepts	of	policy	analysis,	the	role	of	the	government	and	the	analysis	of	decision	

making	of	civil	servants,	models	of	public	policy	analysis,	public	policy	making	process;	policy	

implementation	and	evaluation.

IPE 234  ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

  (Comparative Political Systems)

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และแนวการวิเคราะห์ระบบการเมือง	 ระบอบประชาธิปไตย	 และระบอบ

เผด็จการ	 ในประเด็นอำานาจ	 สถาบันทางการเมือง	 โครงสร้างของระบอบการเมืองสมัยใหม่	 กระบวนการ

ทางการเมืองในเรื่อง	เลือกตั้ง	การหาเสียง	การสื่อสารทางการเมือง	การมีส่วนร่วมทางการเมือง	พัฒนาการ

ของระบบการเมือง	ในมุมมองเชิงเปรียบเทียบ	

	 	 Ideologies,	theories,	political	analysis,	democratic	system,	authoritarian	system,	con-

cepts	of	power,	political	institutions,	the	structure	of	modern	politics,	political	process,		elections,	

campaigns,	political	communication,	political	participation,	political	development	in	comparative	

approaches.

IPE 235  การพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (International Development)

	 	 ทฤษฎีด้านการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ความรู้แบบสหวิทยาการ	 ภาพรวมของ

ประวัติศาสตร์ของความร่วมมือด้านการพัฒนาในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา	จุดเด่นของทฤษฎีต่างๆจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ	 บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	เช่น	องค์การระหว่างประเทศ	รัฐบาล	และประชาสังคม

	 	 Development	theories	and	practice	from	an	interdisciplinary	perspective,	overview	

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

on	development,		principal	features	of	the	theories	underlying	past	and	present	approaches	to	

international	development,	roles	of	different	actors	including	international	organizations,	national	

government	and	civil	society	organizations	of	development	co-operation.
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IPE 236  ปรัชญาการเมือง 

  (Political Philosophy)

	 	 ปรัชญาการเมือง	 แนวคิดทางการเมือง	 ทฤษฎีการเมือง	 ปรัชญาของมาร์ค	 ปรัชญาของแมน

ฮามว่าด้วยสังคมที่สมบูรณ์	 ฟรอยด์	 ว่าด้วยภาพลวงตาที่จำาเป็น	 เลียวตาร์ดว่าด้วยนวนิยม	 แอนเดอสัน	 ว่า

ด้วย	สังคมจินตนาการ				มิลเลอร์ว่าด้วย	เอกลักษณ์ของชาติ	คิมลิกา	ว่าด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย	รอสเซล	

ว่าด้วย	สัญญาประชาคม	ล้อค	ว่าด้วย	ปรัชญาเมธีการเมือง	เบิร์ก	ว่าด้วย	อนุรักษ์นิยม	ครอปอตกิน	ว่าด้วย	

สังคมนิยมเสรี	แนวคิดสังคมแบบดาร์วิน	และ	การปลดปล่อยทางเทววิทยา

	 	 Political	 philosophy,	 political	 ideologies,	 political	 theory,	Marxist	 approach,	Mann-

heim’s	 ‘Utopia’,	Freud’s	 ‘Necessary	 Illusion’,	 	Lyotard’s	 ‘postmodernism’,	Anderson’s	 ‘Imagined	

Community’,	Miller’s	‘National	Identity’,	Kymlicka’s	‘Multiculturalism’,	Rosseau’s	‘The	Social	Con-

tract’,	Locke’s	‘Two	Treaties	of	Government’,	Burke’s	‘Convervatism’,	Kropotkin’s	‘Libertarian’,	So-

cial	Darwinism,	liberation	theology.

IPE 251  การจัดการสมัยใหม่และพฤติกรรมองค์การ

   (Modern Management and Organization Behavior)

	 	 องค์การและกระบวนการในการจัดการ	ประกอบด้วย	การวางแผน	การจัดองค์การ	การชักนำา

และการสั่งการในการทำางาน	การควบคุม	และศึกษาถึงพฤติกรรมองค์การ	ภาวะผู้นำา	การตัดสินใจ	การจูงใจ	

การติดต่อสื่อสาร	การจัดการกลุ่ม	การสร้างทีมงาน	การจัดการ	การเปลี่ยนแปลง	และวัฒนธรรมองค์การ

	 	 The	organization	and	process	of	management	including	planning,	organizing,	lead-

ing,	and	controlling.	The	course	also	includes	organizational	behaviors	such	as	leadership,	moti-

vation,	communication,	managing	groups,	team	building,	managing	changes	and	organizational	

culture.

IPE 252  ประวัติศาสตร์โลก

  (World History)

	 	 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบัน	 ความสำาคัญของการเมือง	

เศรษฐศาสตร์	สังคม	แนวความคิด	วัฒนธรรม	และการเปลี่ยนแปลงของศาสนา	สถานการณ์ต่างๆของโลก	

ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาโลกปัจจุบันที่เฟื่องฟู	

	 	 The	 history	 and	 culture	 of	 the	 contemporary	world,	 some	 of	 the	 important	 political,	

economic,	social,	intellectual,	cultural	and	religious	changes,	the	world	circumstances	that	have	

shaped	the	development	of	recent	world	civilization.			
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IPE 302 วิธีวิจัย

  (Research Methods)

	 	 การทำาวิจัย	การทดสอบสมมุติฐานที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์	 เช่น	ไคสแควร์	การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน	 การวิเคราะห์การถดถอย	 และสหสัมพันธ์	 อนุกรมเวลา	 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	

เช่น	SPSS	ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ	ระบบข้อมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจ	โดยเน้นการนำาไป

ใช้ได้จริง	โดยใช้ขบวนการทางสถิติ	เพื่อนำาผลการประมวลที่ได้ไปใช้ในเชิงธุรกิจ

	 	 Research,	hypothesis	testing	by	using	parameters	and	not	using			 	 	 	 	parameters,	

such	as,	chi-square,	deviation	analysis,	regression	analysis,	correlation,	time	series,	using	soft-

ware	program	such	as	SPSS.	Study	the	relationship	between	models,	 information	systems	and	

business	decisions.		The	practical	application	of	behavioral	and	statistical	methods	for	the	pur-

pose	of	obtaining	and	analyzing	relevant	business	information	will	also	be	examined.

IPE 351 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาชีพ 

  (English for Professional Development)

	 	 ภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อให้การสื่อสารทางการเรียน	 นักศึกษาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษให้

ถูกหลักไวยกรณ์	 เน้นการฝึกทักษะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา	 ทักษะการอ่าน	 การฟัง	 	 การเขียน	 และการนำา

เสนออย่างมือ	อาชีพ	ทักษะเหล่านี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อโอกาสในการได้งานทำาและ	การเจริญเติบโตใน

หน้าที่การงานทางด้านความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ	ปรัชญา	การเมือง	และเศรษฐศาสตร์	

	 	 English	 language	 for	effective	communication.	The	course	will	 thoroughly	cover	a	

review	of	English	grammar	for	the	correct	usage	of	English	language	and	emphasis	to	be	made	

on	regular	practices	 to	 improve	and	develop	skills	 in	academic	reading,	 listening,	writing,	and	

presentation	which	are	essential	and	critical	to	job	prospects	and	a	student’s	career	advancement	

in	Philosophy,	Politics	and	Economic	or	International	Relations	and	Development.
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กลุ่มวิชาชีพ (Major Courses)                    

วิชาชีพ-บังคับ

แขนงวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์  (Philosophy, Political, and Economics)

IPE 201  เศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  (Political Economy in South East Asia) 

	 	 วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 :	 ทฤษฎี	 การพัฒนา	 ลัทธิ	

พึ่งพาและลัทธิมาร์กซิสต์	 ลัทธิอาณานิคมและการให้อิสรภาพ	 สงครามเย็น	 และผลกระทบหลังสงคราม

เย็น	 การรวมกลุ่มในภูมิภาค	 ปัญหาชนต่างเผ่า	 เศรษฐกิจการเมืองในช่วงเฟื่องฟูและช่วงตกต่ำา	 โครงสร้าง

ทางการเมือง	ความสามารถ	ในการประกอบการของชาวจีน	

	 	 Approaches	to	the	study	of	political	economy	in	Southeast	Asia:	modernization	the-

ory	to	dependency	and	Marxist	Theory,	Colonialism	and	liberalism,	cold	war	and	post-cold	war	

regional	 effect,	 regional	 integration,	 ethnic	problems,	political	 economy	of	 the	boom	and	bust	

period,	political	structures	and	Chinese	entrepreneurship.

IPE 241  การเมืองการปกครองไทย  

  (Thai Government and Politics)             

	 	 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่นับแต่ปี	 พ.ศ.	 2475	 ถึงปัจจุบัน	 ระบอบประชาธิปไตย

ไทย	รัฐธรรมนูญ	ประชาชน	พระมหากษัตริย์	รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	ศาล	การปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาค

ประชาสังคม	อนาคตของการเมืองไทย

	 	 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.

IPE 253  ปรัชญาพื้นฐาน 1 

  (Elements of Philosophy I)

	 	 ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเชียตั้งแต่การก่อตั้ง,	 การพัฒนา	 สังคมเอเชียจากอารยธรรม

โบราณ	การก้าวหน้าและการเกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก

	 	 History	of	the	Asian	countries	from	their	initial	settlement	of	the	region	and	their	de-

velopment;	Asian	society	beginning	with	the	ancient	civilization;	the	emphasis	made	on	their	pro-

gressive	involvement	in	the	global	political	economy.
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IPE 254  ปรัชญาพื้นฐาน 2  

  (Elements of Philosophy II) 

	 	 ศึกษาเชิงวิพากษ์ต่อนักปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่	 แนวคิดปรัชาของเคสเครติส,	 คาห์,	 ฮูม,	 ฮ

อบบส์,	 ล้อย	 และเนโอโทมิสต์	 และผลกระทบต่อปัญหาจริยธรรมและการเมืองในปัจจุบัน	 ความคล้ายคลึง	

และแตกต่างต่อปรัชญาเต๋า,	ขงจื้อ,พุทธปรัชญา

	 A	critical	study	and	analysis	of	modern	western	philosophy.	Philosophical	thought	from	

Descartes,	Kant,	Hume,	Hobbes,	Locke,	and	neo-Thomists	and	the	influence	of	these	currents	on	

modern	political	and	ethical	problems.	Similarities	and	dissimilarities	to	Taoism,	Confucianism	and	

Buddhism.

IPE 301  โลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

   (Globalization and International Economy)

	 	 ทฤษฎี	ประวัติศาสตร์และประเด็นสำาคัญด้านโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	บทบาท

ของรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจ	 ช่วยให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจ

ที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในบริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ประเด็นหลักๆที่ให้

ความสำาคัญได้แก่	 เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ	 การปฏิรูปเศรษฐกิจ	 บริษัทข้ามชาติ	 องค์การระหว่าง

ประเทศ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	และประเด็นปัญหาใหม่ๆซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัฒน์

	 	 The	introductory	overview	of	Globalization	and	International	Economy.		Theories,	

history,	and	issues	in	International	Economy	will	be	explored.	The	fundamental	tradition	of	eco-

nomics	only	 recognizes	 the	 role	of	national	government,	which	 is	often	 referred	 in	 the	case	of	

market	failure,	but	International	Economy	also	recognizes	the	role	foreign	governments	and	in-

ternational	 institutions	play	 in	 the	economy.	A	solid	background	of	socio-political	structure	and	

context	of	international	economic	relations.	Emphasis	will	be	placed	on	major	issues	including	the	

political	economy	of	international	trade,	economic	reform,	multinational	corporations	in	the	global	

economy,	the	international	monetary	system,	as	well	as	the	consequences	and	controversies	of	

globalization.

IPE 306  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  

  (Development Economics) 

	 	 ประเด็นสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่	 21	 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การ

พัฒนาที่เกี่ยวข้อง	หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ	และแนวโน้มในมุมมองนานาประเทศ	

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำาลังพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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	 	 Key	issues	of	Global	Economic	Development	in	the	21st	century.	The	relevant	the-

oretical	 definitions,	 principles	 and	 historical	 context	 of	 economic	 development,	 concepts	 and	

trends	with	a	global	perspective.	Economic	and	social	problems	faced	by	developing	countries	

and	possible	policy	recommendations.

IPE 307  องค์การระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

  (International Organizations and Economic Integration)

	 	 หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ	 เช่น	 องค์การสหประชาชาติ	 กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	 ธนาคารโลก	 องค์การการค้าโลก	 และศาลโลก	 ประวัติที่มาและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ

ที่หลากหลาย	 หน้าที่	 อิทธิพลทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานและ

ประสิทธิผลขององค์การระหว่างประเทศ	 ทิศทางในอนาคตขององค์การระหว่างประเทศ	 การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจ	 หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 และกฎหมาย	 ที่สะท้อนถึงการกำาหนดกฎและนโยบาย

จากการบูรณาการ	การเปลี่ยนแปลงของการรวมกลุ่มทางภูมิภาคในเชิงเปรียบเทียบ

	 	 Roles	of	international	organizations	such	as	United	Nations,	International	Monetary	

Fund,	World	Bank,	World	Trade	Organization,	and	International	Court	of	Justice.	Major	concepts	

explaining	the	origins	and	dynamics	of	international	organizations;	comparing	different	kinds	of	

international	organizations;	limitations,	impacts,	and	future	trends	of	international	organizations	in	

world	politics	including	international	economic	political	and	legal	organizations	Economic	integra-

tion	and	the	comparison	between	different	regional	integration.		

IPE 315  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  

  (International Trade Theories and Policies)

	 	 ความสำาคัญของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ		GATT		สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิ่งของ	สาธารณสุข	

การกีดกันทางการค้า	การปฏิบัติทาง	ICC	และบทบาทความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ	

	 	 Essential	international	trade	agreements,	GATT,	agreement	on	textile,	public	health,	

trade	barriers,	ICC	practice	and	reference	international	trade	role.

IPE 316  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ  

  (Economics of Public Sector)

	 	 การดำาเนินงานของรัฐและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 วิธีแก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาดเพื่อ

ทำาให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ	 รายจ่ายภาครัฐและภาษี	 การเงินการคลังภาครัฐและความร่วมมือกับภาค

เอกชนเพื่อกำาเนินกิจกรรมสาธารณะ	 เช่น	 การศึกษา	 โรงพยาบาล	 บริการสาธารณะต่างๆและการปฏิรูป

ระบบประกันสังคม	
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	 	 The	existence	of	governments	and	the	effect	of	economic	activity.		The	way	govern-

ments	can	deal	with	the	failure	of	markets	to	achieve	efficient	outcomes.	Public	expenditures	and	

taxation.	The	use	of	private	finance	initiatives	and	public-private	partnerships	for	school	educa-

tion,	hospitals	and	other	public	services	and	reforms	of	social	security	benefits.

IPE 401  สถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง และการพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (Current Issues in International Political Economy and Development)

	 	 วิธีการวิเคราะห์การถกเถียงประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	การเรียนจะเน้นการใช้

กรณีศึกษา	 โดยกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะสมกับการเน้นให้นักศึกษาเห็นแนว

ความคิดพื้นฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งสามารถขยายการใช้แนวความคิดเหล่านี้	 กรณี

ศึกษาเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการจัดระบบและตรวจสอบข้อมูล

	 	 Application	of	practical	analysis	to	a	number	of	international	relations	debates.	The	

course	will	be	organized	around	case	studies.	The	case	studies	will	be	chosen	to	highlight	and	

extend	fundamental	international	relations	concepts	while	also	providing	skills	in	organizing	and	

examining	data.

IPE 402  ธุรกิจและการเมืองไทย 

  (Thai Business and Politics)

	 	 พัฒนาการของผู้นำา		กลุ่ม		บรรษัทขนาดใหญ่		องค์การ		และสมาคมทางธุรกิจในประเทศไทย		

โดยเน้นถึงแบบแผนของความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้กับการเมืองไทยและการเปล่ียนแปลงในความ

สัมพันธ์ทางการเมือง/เชิงอำานาจ	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการจับขั้วทางการเมืองในระบบ

การเมือง		โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบประชาธิปไตย

	 	 The	 development	 of	 business	 leaders,	 groups,	 conglomerates,	 organizations	 and	

association	in	Thailand	with	a	focus	on	the	patterns	of	relations	to	Thai	politics	and	changes	in	

political/power	relations.	The	relationship	between	constitutions	and	topology	of	political	regime	

particularly	the	democratic	form.

IPE 495   สหกิจศึกษา  

  (Co-operative Education)

	 	 นักศึกษาต้องฝึกงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ	 โดยนักศึกษาจะ

ต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานนั้น	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือ

ไม่น้อยกว่า	560	ชั่วโมง	และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะ

เวลาการฝึกงาน	นักศึกษาจะต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุก	2	สัปดาห์	และต้องผ่านการประเมินผลงานจาก
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หน่วยงานที่ทำาการปฏิบัติงาน	

	 Students	must	do	the	internship	in	the	area	of	International	Political	Economy	and	Devel-

opment	in	a	selected	organization	like	an	employee	of	that	organization	for	at	least	16	consecutive	

weeks	or	560	hours.	Each	student	is	assigned	a	particular	task	to	complete	within	the	16	weeks.	

Diary	records	must	be	done	and	submitted	every	2	weeks	to	the	advisor.	Students	are	also	eval-

uated	by	the	supervisor	of	the	organization.

หรือ

IPE 496  การฝึกงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ  

  (Internship in International Political Economy and Development)      

	 	 การฝึกงานชั่วคราว	 หรือเต็มเวลาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ	–	เลือกเฉพาะแขนง	เป็นเวลา	200	ชั่วโมง	ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ

	 Part-time	or	full	time-time	jobs	in	International	Political	Economy	and	Development	related	

field	of	students’	academic	curriculum	for	at	least	200	hours,	under	the	guidance	of	International	

Political	Economy	and	Development

และ

IPE 499  ปริญญานิพนธ์

  (Senior Project)

	 	 ระเบียบวิจัย,	 ขั้นตอนการวิจัย,	 การวางแผนวิจัย,	 การตั้งและทดสอบสมมุติฐาน,	 การเก็บ

ข้อมูล,	การประมวลข้อมูล,	การนำาเสนองาน

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

assumption	setting	and	test	of	assumption,	data	collection,	data	analysis,	and	presentation.	
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วิชาชีพ-บังคับ 39  หน่วยกิต

(Required Major Courses 39  Credit)   

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations and Development)

IPE 201  เศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

   (Political Economy in South East Asia)

	 	 วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 :	 ทฤษฎี	 การพัฒนา	 ลัทธิ	

พึ่งพาและลัทธิมาร์กซิสต์	 ลัทธิอาณานิคมและการให้อิสรภาพ	 สงครามเย็น	 และผลกระทบหลังสงคราม

เย็น	 การรวมกลุ่มในภูมิภาค	 ปัญหาชนต่างเผ่า	 เศรษฐกิจการเมืองในช่วงเฟื่องฟูและช่วงตกต่ำา	 โครงสร้าง

ทางการเมือง	ความสามารถ	ในการประกอบการของชาวจีน	

	 Approaches	to	the	study	of	political	economy	in	Southeast	Asia:	modernization	theory	to	

dependency	and	Marxist	Theory,	Colonialism	and	liberalism,	cold	war	and	post-cold	war	regional	

effect,	regional	integration,	ethnic	problems,	political	economy	of	the	boom	and	bust	period,	po-

litical	structures	and	Chinese	entrepreneurship.

IPE 238  การเมืองระหว่างประเทศ  

   (International Politics)

	 	 ประวัติศาสตร์	 ประเด็นสำาคัญ	 และทฤษฎีทางการเมืองในโลกปัจจุบัน	 ภาพรวมของแนวคิด

ทฤษฎีแบบต่างๆ	เช่น	สัจจนิยม,	เสรีนิยม	และทฤษฎีแนววิพากษ์	โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของรัฐ	

การรวมกลุ่ม	กฎหมายระหว่างประเทศ	จริยธรรม	และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

	 	 The	history,	major	issues	and	theories	in	contemporary	world	politics.	An	overview	of	

various	approaches,	such	as	Realism,	Liberalism	and	Reflectivist	theories.		Globalization	and	the	

changing	nature	of	the	modern	state,	integration,	international	law,	ethics,	and	the	role	of	interna-

tional	organizations.

IPE 257  ประวัติศาสตร์เอเชีย  

  (Asian History)

	 	 ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเชียตั้งแต่การก่อตั้ง,	 การพัฒนา	 สังคมเอเชียจากอารยธรรม

โบราณ	การก้าวหน้าและการเกี่ยวเนื่องต่อเศรษฐกิจและการเมืองโลก

	 	 History	 of	 the	 Asian	 countries	 from	 their	 initial	 settlement	 of	 the	 region	 and	 their								

development;	Asian	society	beginning	with	the	ancient	civilization;	the	emphasis	made	on	their	

progressive	involvement	in	the	global	political	economy.
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IPE 301  โลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

  (Globalization and International Economy)

	 	 ทฤษฎี	ประวัติศาสตร์และประเด็นสำาคัญด้านโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	บทบาท

ของรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจ	 ช่วยให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจ

ที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในบริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ประเด็นหลักๆที่ให้

ความสำาคัญได้แก่	 เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ	 การปฏิรูปเศรษฐกิจ	 บริษัทข้ามชาติ	 องค์การระหว่าง

ประเทศ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	และประเด็นปัญหาใหม่ๆซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัฒน์

	 	 The	introductory	overview	of	Globalization	and	International	Economy.		Theories,	

history,	and	issues	in	International	Economy	will	be	explored.	The	fundamental	tradition	of	eco-

nomics	only	 recognizes	 the	 role	of	national	government,	which	 is	often	 referred	 in	 the	case	of	

market	failure,	but	International	Economy	also	recognizes	the	role	foreign	governments	and	in-

ternational	 institutions	play	 in	 the	economy.	A	solid	background	of	socio-political	structure	and	

context	of	international	economic	relations.	Emphasis	will	be	placed	on	major	issues	including	the	

political	economy	of	international	trade,	economic	reform,	multinational	corporations	in	the	global	

economy,	the	international	monetary	system,	as	well	as	the	consequences	and	controversies	of	

globalization.

IPE 306  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา  

  (Development Economics) 

	 	 ประเด็นสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่	 21	 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การ

พัฒนาที่เกี่ยวข้อง	หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ	และแนวโน้มในมุมมองนานาประเทศ	

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำาลังพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 Key	issues	of	Global	Economic	Development	in	the	21st	century.	The	relevant	the-

oretical	 definitions,	 principles	 and	 historical	 context	 of	 economic	 development,	 concepts	 and	

trends	with	a	global	perspective.	Economic	and	social	problems	faced	by	developing	countries	

and	possible	policy	recommendations.

IPE 333  การพัฒนาและสิทธิมนุษยชน  

  (Development and Human Rights)

	 	 แนวคิดเรื่องเพศที่นำาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนากระแสหลักและวาทกรรมทางสิทธิมนุษยชน	

บทบาทที่สำาคัญของความเชื่อในเรื่องเพศ	 และบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการการพัฒนาในทุกๆสังคม

ทั่วโลก	วิเคราะห์แนวคิดและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงของมนุษย์
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	 	 The	concept	of	gender	with	the	application	to	mainstream	development	and	human	

rights	discourses.	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	Human	Se-

curity.	

IPE 334  การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ  

  (Foreign Policy Analysis)

	 	 กระบวนการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ	 ตัวแบบทางทฤษฎี	 และกรอบความคิดของการ

วิเคราะห์นโยบาย	เพ่ือท่ีจะนำาไปวิเคราะห์การกำาหนดนโยบายต่างประเทศและการนำานโยบายไปปฏิบัติ	 ศึกษา

ผลกระทบของผู้วางนโยบาย	นักการเมือง	ข้าราชการ	กลุ่มผลประโยชน์	และสาธารณะที่มีต่อนโยบาย	ต่าง

ประเทศ	 การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีไปประยุกต์กับกรณีศึกษาที่เน้นกรณีทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	

การค้าระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 The	policy-making	process	of	foreign	policies.		Theoretical	models	and	frameworks	

of	policy	analysis	will	be	introduced	in	order	to	examine	how	states	formulate	and	implement	their	

foreign	policies.	The	impact	of	policy-makers,	political	leaders,	bureaucrats,	interest	groups,	and	

the	public	that	have	on	foreign	policies.	In	addition	to	providing	theoretical	models,	this	course	will	

also	focus	on	a	series	of	policy-oriented	case	studies.	Students	are	encouraged	to	apply	these	

theoretical	models	and	frameworks	in	an	analysis	of	case	studies	drawn	from	the	field	of	foreign	

economic	policy	and	international	trade	as	well	as	international	politics.	

IPE 335     ความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ  

  (International Peace and Security)

	 	 ทฤษฎีและประเด็นต่างๆทางด้านความมั่นคง	 เช่นความขัดแย้งและการทำาสงครามระหว่าง

ประเทศ	การรวมกลุ่มพันธมิตร	ข่าวกรองและราชการลับ	เทคโนโลยีทางทหาร	อาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้าง

สูง	 รวมไปถึงประเด็นร่วมสมัยเช่น	 บทบาทของสหประชาชาติในด้านความมั่นคง	 ในฐานะผู้รักษาสันติภาพ	

การฟื้นฟูประเทศหลังความขัดแย้ง	 ความมั่นคงในตะวันออกกลาง	 การก่อการร้าย	 นักศึกษาจะมีโอกาสใน

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทางด้านสันติภาพ

และความมั่นคง

	 	 Theoretical	dimensions	and	a	range	of	approaches	and	issues	in	the	field	of	security	

studies.	The	course	examines	some	of	the	security	issues	including		 interstate	warfare,	 alliance	

formation,	intelligence,	defense	technology,	and	weapons	of	mass	destruction.	We	will	also	look	at	

a	wide	range	of	contemporary	issues,	which	include	the	role	of	the	UN	in	security,	traditional	and	

modern	peacekeeping,	post	conflict	reconstruction,	Middle	Eastern	security,	terrorism,	and	secu-
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rity	concept	for	the	21st	century.	Students	will	have	the	opportunity	to	apply	competing	theories	of	

international	relations	as	tools	for	analyzing	issues	of	peace	and	security.

IPE 401  สถานการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง และการพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (Current Issues in International Political Economy and Development)

	 	 วิธีการวิเคราะห์การถกเถียงประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์	 การเมือง	 และการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	 การเรียนจะเน้นการใช้กรณีศึกษา	 โดยกรณีศึกษาที่คัดเลือกมาจะถูกจัดระบบให้มีความเหมาะ

สมกับการเน้นให้นักศึกษาเห็นแนวความคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์	 การเมือง	 และการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	 รวมทั้งสามารถขยายการใช้แนวความคิดเหล่านี้	 กรณีศึกษาเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการจัด

ระบบและตรวจสอบข้อมูล

	 	 Application	of	practical	analysis	to	a	number	of	international	Political	Economy	and	

Development	debates.	The	course	will	be	organized	around	case	studies.	The	case	studies	will	

be	chosen	to	highlight	and	extend	fundamental	international	Political	Economy	and	Development	

concepts	while	also	providing	skills	in	organizing	and	examining	data.

IPE 402  ธุรกิจและการเมืองไทย  

  (Thai Business and Politics)

	 	 พัฒนาการของผู้นำา		กลุ่ม		บรรษัทขนาดใหญ่		องค์การ		และสมาคมทางธุรกิจในประเทศไทย		

โดยเน้นถึงแบบแผนของความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านี้กับการเมืองไทยและการเปล่ียนแปลงในความ

สัมพันธ์ทางการเมือง/เชิงอำานาจ	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับการจับขั้วทางการเมืองในระบบ

การเมือง		โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบประชาธิปไตย

	 	 The	 development	 of	 business	 leaders,	 groups,	 conglomerates,	 organizations	 and	

association			in	Thailand	with	a	focus	on	the	patterns	of	relations	to	Thai	politics	and	changes	in	

political/power	relations.	The	relationship	between	constitutions	and	topology	of	political	regime	

particularly	the	democratic	form.

IPE 431  การพัฒนาองค์การ  

   (Organization Development)

	 	 วิธีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไของค์การอย่างมีระบบเพ่ือให้องค์การมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด	 การเปลี่ยนแปลงองค์การและองค์ประกอบภายในองค์การ	 กระบวนการในการพัฒนาองค์การซึ่ง

ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์องค์การ	การจัดการแก้ไขปัญหาขององค์การ	กระบวนการของ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 การบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 และเทคนิคของการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง	

เพื่อให้องค์การสามารถดำาเนินการไปได้
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	 	 Methods	for	systematically	chaning	and	developing	organization	to	be	most	efficient	

and	effective.	Organization	change	and	organization	structure,	process	of	organization	develop-

ment	including	data	collection	and	analysis;	problem	solving,	process	of	change;	change	man-

agement;	and	techniques	for	improving	organization	for	better	operation.

IPE 495   สหกิจศึกษา  

  (Co-operative Education)

	 	 นักศึกษาต้องฝึกงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหน่วยงานต่างๆ	 โดยนักศึกษาจะ

ต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานประจำาของหน่วยงานนั้น	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	สัปดาห์ติดต่อกัน	หรือ

ไม่น้อยกว่า	560	ชั่วโมง	และมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในระยะ

เวลาการฝึกงาน	นักศึกษาจะต้องทำาบันทึกประจำาวันส่งทุก	2	สัปดาห์	และต้องผ่านการประเมินผลงานจาก

หน่วยงานที่ทำาการปฏิบัติงาน	

	 	 Students	must	do	 the	 internship	 in	 the	area	of	 International	Political	Economy	and	

Development	in	a	selected	organization	like	an	employee	of	that	organization	for	at	least	16	con-

secutive	weeks	or	560	hours.	Each	student	is	assigned	a	particular	task	to	complete	within	the	16	

weeks.	Diary	records	must	be	done	and	submitted	every	2	weeks	to	the	advisor.	Students	are	also	

evaluated	by	the	supervisor	of	the	organization.

หรือ

IPE 496  การฝึกงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ  

  (Internship in International Political Economy and Development)      

	 	 การฝึกงานชั่วคราว	 หรือเต็มเวลาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ	–	เลือกเฉพาะแขนง	เป็นเวลา	200	ชั่วโมง	ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ

	 Part-time	or	full	time-time	jobs	in	International	Political	Economy	and	Development	related	

field	of	students’	academic	curriculum	for	at	lest	200	hours,	under	the	guidance	of	a	International	

Political	Economy	and	Development
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และ

IPE 499  ปริญญานิพนธ์

  (Senior Project)

	 	 ระเบียบวิจัย,	 ขั้นตอนการวิจัย,	 การวางแผนวิจัย,	 การตั้งและทดสอบสมมุติฐาน,	 การเก็บ

ข้อมูล,	การประมวลข้อมูล,	การนำาเสนองาน

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

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

วิชาชีพ-เลือก 21   หน่วยกิต

	 (Elective	Major	Courses	or	Minor	Courses	21	Credit)			

	 นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาจำานวนไม่น้อยกว่า	21	หน่วยกิต	โดยเลือกรายวิชาดังต่อไปนี้

แขนงวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Philosophy, Political, and Economics)

IPE 237     กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพล           

  (Interest and Pressure Groups)  

	 	 กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพล	 ในฐานะที่เป็นส่วนสำาคัญของปฏิสัมพันธ์การเมือง

กระบวนการและชีวิตของบุรุษ/สตรีทางการเมือง	:	คำาจำากัดความ	ขอบเขต	ขนาด	สมาชิกภาพ	จุดหมายทางการ

เมือง	กลยุทธ์	และยุทธวิธี	วิวัฒนาการของบทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มการเมืองเหล่าน้ันในบางประเทศ

	 	 Interest	and	pressure	groups	as	a	main	part	of	political	interactions,	processes	and	

life	of	political	man/woman	:	definition,	scope,	size,	membership,	political	aims,	strategies,	tactics,	

tactics,	the	evolution	of	roles	and	functions	of	such	groups	in	politics	of	politics	of	some	selective	

countries.

IPE 240  ทฤษฎีประชาธิปไตย 

  (Theories of Democracy)

	 	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย	 การวิพากษ์จากกลุ่มมาร์กซิสต์	 และกลุ่มบริษัท

นิยม	เสรีนิยม	และสังคมประชาธิปไตย	ปัญหาของประชาธิปไตยในทางทฤษฎีและปฏิบัติ	

	 	 Idea	and	theory	involving	democracy,	critics	from	Marxist	and	corporatist,	liberalism	

and	democratic	society,	and	problem	of	democracy	in	terms	of	theoretically	and	physically.
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IPE 255  ปรัชญาประวัติศาสตร์  

  (Philosophy of History) 

	 	 ความหมายของการอธิบายทางประวัติศาสตร์	 	 แนวคิดเรื่องความก้าวหน้า	 	 แบบแผน	 	 และ

กฎหมายในประวัติศาสตร์		ลัทธินิตินิยมทางประวัติศาสตร์และข้อวิจารณ์ต่อลัทธิดังกล่าว	 	

		 	 The	meaning	of	historical	explanation;	the	concept	of	progress;	pattern,	and	law	in	

history;	historical	determinism	and	its	critics.

IPE 256  การคิดเชิงวิพากษ์                  

  (Critical Thinking)

	 	 มุ่งพัฒนาการคิดที่มีเหตุผล		มีการไตร่ตรอง	รับผิดชอบ	และเปี่ยมด้วยทักษะ	อันเป็นประโยชน์

ต่อการตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีควรเช่ือหรือควรทำา	 ผู้มีความคิดเชิงวิพากษ์สามารถต้ังคำาถามท่ีเหมาะสม	 	 รวบรวม

ข้อมูลที่ตรงประเด็น	 	 คิดไตร่ตรองข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์	 	 ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานการ

อ้างเหตุผลเชิงตรรก	 	 และสร้างข้อสรุปเกี่ยวกับโลกที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้	 ซึ่งทำาให้คนเราประสบความ

สำาเร็จในการดำารงชีวิตและการกระทำาในโลกนี้

	 	 Acquire	reasonable,	reflective,	responsible,	and	skillful	thinking	that	is	focused	on	de-

ciding	what	to	believe	or	do.	A	person	who	thinks	critically	can	ask	appropriate	questions,	gather		

relevant	information,	efficiently	and	creatively	sort	through	this	information,	reason	logically	from	

this	information,	and	come	to		reliable	and	trustworthy	conclusions	about	the	world	that	enable	one		

to	live	and	act	successfully								in	it.		

IPE 261  ประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ 1         

  (International Experience in International Political Economy and Development I)                   

	 	 การศึกษาดูงานในต่างประเทศจัดโดยวิทยาลัยรัฐกิจ	 วิชานี้มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้สัมผัส

ประสบการณ์ในต่างแดน	 เรียนรู้การใช้ชีวิต	 การเรียนในต่างประเทศ	 เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล	 ระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า	45	ชั่วโมง

	 	 Study,	Abroad	program	to	be	organized	by	College	of	Government.	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.	

IPE 307  องค์การระหว่างประเทศและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

  (International Organizations and Economic Integration)

	 	 หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ	 เช่น	 องค์การสหประชาชาติ	 กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ	 ธนาคารโลก	 องค์การการค้าโลก	 และศาลโลก	 ประวัติที่มาและการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ
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ที่หลากหลาย	 หน้าที่	 อิทธิพลทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานและ

ประสิทธิผลขององค์การระหว่างประเทศ	 ทิศทางในอนาคตขององค์การระหว่างประเทศ	 การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจ	 หลักเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์	 รัฐศาสตร์	 และกฎหมาย	 ที่สะท้อนถึงการกำาหนดกฎและนโยบาย

จากการบูรณาการ	การเปลี่ยนแปลงของการรวมกลุ่มทางภูมิภาคในเชิงเปรียบเทียบ

	 Roles	of	international	organizations	such	as	United	Nations,	International	Monetary	Fund,	

World	Bank,	World	Trade	Organization,	and	 International	Court	of	 Justice.	Major	concepts	ex-

plaining	the	origins	and	dynamics	of	international	organizations;	comparing	different	kinds	of	in-

ternational	organizations;	limitations,	impacts,	and	future	trends	of	international	organizations	in	

world	politics	including	international	economic	political	and	legal	organizations	Economic	integra-

tion	and	the	comparison	between	different	regional	integration.		

IPE 311  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง          

  (Intermediate Microeconomics)

	 	 ทฤษฎีการบริโภคภายใต้ความจำากัดขิงงบประมาณ	 และความพึงพอใจของผู้บริโภคและ

อรรถประโยชน์	พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา	ทฤษฎีการผลิตในตลาดต่างๆ	การทำากำาไรสูงสุด	และต้นทุน

ต่ำาสุด	ตลาดปัจจัยการผลิตต่างๆ	บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป	

และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

	 	 Consumption	theory	through	indifference	curve	analysis,	consumption	behavior	over	

time;	 theory	of	production	 in	various	markets,	analysis	of	 factor	markets,	 role	of	government	 in	

market	oriented	economy,	general	equilibrium	analysis	and	principles	of	welfare	economics.

IPE	312	เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง										

 

	 (Intermediate	Macroeconomics)

	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต	เงิน	ทุน	และตลาดปัจจัย	ในการกำาหนดรายได้	การจ้างงาน	

และระดับราคาภายใต้เศรษฐกิจปิดและเปิด	ศึกษาผลของนโยบายการเงิน	และนโยบายการคลังต่อตัวแปร

เศรษฐกิจมหภาค	 ภายใต้สมมติฐานของสำานักคลาสสิค	 สำานักเคนส์	 สำานักคลาสสิคใหม่	 และสำานักเคนส์

ใหม่	เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 Analysis	of	the	relationship	between	product,	money,	capital	and	factor	makets	in	deter-

mining	income,	employment	and	price	level	under	closed	and	open	economy,	effects	of	fiscal	and	

monetary	policies	on	macroeconomics	variables	under	classical,	Keynesian,	Neo	Classical	and	

Neo	Keynesian	assumptions,	Economic	stabilization	and	growth
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IPE 317  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  

  (Economics of Monetary and Banking)

	 	 บทบาทของเงิน	ธนาคาร		สถาบันการเงิน		ธนาคารกลางต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	การ

กำาหนดอัตราดอกเบี้ย	 ระบบธนาคารพาณิชย์	 ตลาดทุน	 ตราสารหนี้	 	 โครงสร้างของตลาดการเงินต่อระบบ

การเงิน	และระบบเศรษฐกิจ	กลไกของตลาดการเงิน	

	 	 Roles	of	money,	bank,	financial	institutions,	reserve	bank	toward	economic	environ-

ment,	interest	rate	indication,	commercial	bank	systems,	capital	market,	bond,	structure	of	finan-

cial	market	towards	monetary	and	economic	system,	market	structure.		

IPE 318  เศรษฐกิจการค้าประเทศจีนในศตวรรษที่ 21 

  (China: Economy and Trade in 21st Century)

	 	 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และการเจริญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประ

ธิปไตยประชาชนจีน	 หลักการเจริญรุ่งเรือง	 	 สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนจีนกับมิตรประเทศที่สำาคัญ	

และบทบาทของสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนจีนในการค้าโลก

	 	 The	rise	and	growth	of	China’s	economy	and	trade	over	recent	decades	and	examines	

factors	affecting	such	growth.	The	course	also	highlights	China’s	relations	with	major	countries	

and	encourages	students	to	think	critically	the	role	of	China	in	the	global	trade	arena	in	21st	century.		

IPE 352  โลกาภิวัฒน์และศาสนา  

  (Globalization and Religion)

	 	 อิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อการเมืองทั้งในระดับภายในประเทศอย่างไรโดยเฉพาะอย่างย่ิงหลัง

จากการ		ล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์และการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์

	 	 How	religion	has	become	an	influential	force	in	contemporary	global	politics,	espe-

cially	after	the	fall	of	Communism	and	the	rise	of	globalization.

IPE 353  ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)

	 	 ศึกษาปรัชญาของนักคิดชาวจีนที่สำาคัญ	 อันได้แก่	 ขงจื้อ,	 เม่งจื้อ,	 เล่าจื้อ,	 ChuangTzu,	Mo	

Tzu,	ซุนจู	และนักปรัชญาชาวจีนร่วมสมัย

	 	 Philosophical	 teaching	 of	 major	 Chinese	 thinkers	 :	 Confucius,	 Mencius,	 Las	 Tzu,	

Chuang	Tzu,	Mo	Tzu,	Hsun	Tzu	;	contemporary	Chinese	philosophers.
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IPE 354  พุทธปรัชญาและประชาธิปไตย 

  (Buddhist Philosophy and Democracy)

	 	 อริยสัจ	4		ไตรลักษณ์		ปฏิจจสมุปบาท		กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด		นิพพาน		การประยุกต์

คำาสอนของพุทธศาสนาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

	 	 The	Four	Noble	Truths	;	three	signs	of	Being;	the	dependent	origination;	karma	and	

rebirth;	nirvana;	application	of	the	teaching	of	Buddhism	to	political	issues	especially	principles	

and	essential	characteristic	features	and	implementation	of	democracy.	

IPE 355  ความเป็นธรรมในสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

  (Social Justice and Responsibilities)

	 	 แนวความคิดเรื่องความเป็นธรรมในสังคมเชิงปรัชญา	 มิติด้านการเมือง	 ศาสนา	 สังคม	 แนว

ความคิดด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค	ความพยายามที่จะสร้างสังคมที่เป็นธรรม	กฎระเบียบและ

ความรับผิดชอบของรัฐบาล	เอกชน	และประชาชนทุกคนที่มีต่อสังคม

	 	 Concept	of	Social	justice	in	the	philosophical	aspect	and	an	important	issue	in	pol-

itics,	 religion,	and	civil	 society.	Concepts	of	human	 rights	and	equality.	 	Movement	 towards	a	

socially	just	world.	Responsibilities	of	an	entity	whether	it	is	government,	corporation	an	individual	

to	the	society.

 

IPE 361  ประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ 2      

  (International Experience in International Political Economy and Development II)                   

	 	 การศึกษาในต่างประเทศต่อเน่ืองจากประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการพัฒนาระหว่างประเทศ	1	การศึกษาจัดโดยวิทยาลัยรัฐกิจ	วิชาที่เลือกเรียนจะไม่ซ้ำากับวิชาที่เรียนใน	

IPE261	และต้องศึกษาไม่ต่ำากว่า	45	ชั่วโมง	และหากประเทศที่ไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ซ้ำากันจะเป็นการดี	

	 	 An	extension	of	IPE	261	International	Experience	in	International	Political	Economy	

and	Development	I.	Class	to	be	organized	by	College	of	Government.	A	different	45	hours	class	

from	that	of	IPE	261	is	required	and	a	different	destination	is	preferable.	

IPE 411  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 

  (International Monetary Economics)

	 	 ทฤษฎีการกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่	 และระบบอัตราแลก

เปลี่ยนลอยตัว	 ตลาดซื้อขายล่วงหน้า	 และตลาดซื้อขายทันที	 ความทัดเทียมของอำานาจซื้อการค้ากำาไรจาก

อัตราดอกเบี้ย	 ผลกระทบของการลดค่าเงิน	 การปรับดุลการชำาระเงิน	 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่	 และระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว	 ปัญหานโยบายปัจจุบัน	 เช่น	 การบริหารเงินตรา
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ต่างประเทศและวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะ	การปฏิรูปนโยบาย	การเงินระหว่างประเทศ	และบทบาทของกอง

ทุนการเงินระหว่างประเทศ

	 	 Critical	 economic	 thinking	 skills	 as	 applied	 to	 the	 topics	 of	 banking	 and	 financial	

markets.	Basic	 economic	principles	 such	as	 supply	 and	demand,	 the	 concept	 of	 equilibrium,	

the	theory	of	asset	demand,	and	profit	maximization	are	applied	to	study	the	role	of	money	in	the	

economy	and	the	institutional	characteristics	of	the	banking	system	and	financial	markets.

แขนงวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ  

(International Relations and Development)

IPE 238  การเมืองระหว่างประเทศ  

  (International Politics)

	 	 ประวัติศาสตร์	 ประเด็นสำาคัญ	 และทฤษฎีทางการเมืองในโลกปัจจุบัน	 ภาพรวมของแนวคิด

ทฤษฎีแบบต่างๆ	 เช่น	 สัจจนิยม,	 เสรีนิยม	และทฤษฎีแนววิพากษ์	 โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของ

รัฐ	การรวมกลุ่ม	กฎหมายระหว่างประเทศ	จริยธรรม	และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

	 	 The	history,	major	issues	and	theories	in	contemporary	world	politics.	An	overview	of	

various	approaches,	such	as	Realism,	Liberalism	and	Reflectivist	theories.		Globalization	and	the	

changing	nature	of	the	modern	state,	integration,	international	law,	ethics,	and	the	role	of	interna-

tional	organizations.

IPE 239  นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ             

  (Comparative Public Policy)                  

	 	 ระเบียบวิธี	 ทฤษฎี	 และตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารนโยบายสาธารณะ	 เปรียบ

เทียบระบบการบริหารนโยบายสาธารณะของประเทศไทยกับนานาปะเทศ	 ทั้งที่กำาลังพัฒนา	 และพัฒนา

แล้ว	 พิจารณาลักษณะสำาคัญของปัญหาของระบบการบริหารของประเทศต่างๆ	 อันเป็นผลมาจากอิทธิพล

ทางการเมือง	ระบบกฎหมาย	วัฒนธรรม	และเศรษฐกิจ

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

of	Thailand	with	other	developing	and	developed	country.	Analysis	important	problems	of	admin-

istrative	problems	from	other	countries,	effect	from	politics,	legal	system,	culture,	and	economy.	
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IPE 242  การพัฒนาเมือง และชนบท  

  (Urban and Rural Development)

	 	 การวัดระดับความยากจน	ความไม่เท่าเทียมกัน	และการโดนกีดกันทางสังคม	กรอบวิเคราะห์

ทางการเงิน	กรอบวิเคราะห์ทางสมรรถนะ	กรอบวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียม	การพัฒนาเมือง	การวางผังเมือง	

การพัฒนาชนบท	การมอบอำานาจสู่ชุมชน	การพัฒนาด้านการศึกษา	และกระบวนการก้าวหน้า 

	 	 The	measurement	of	poverty,	 inequality	and	social	exclusion,	monetary	approach,	

capabilities	approach,	 inequality	approach,	urban	development,	 town	planning,	 rural	develop-

ment,	local	empowerment,	education	development,	and	progressive	process.	

 

IPE 261  ประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ 1         

  (International Experience in International Political Economy and Development I)                   

	 	 การศึกษาดูงานในต่างประเทศจัดโดยวิทยาลัยรัฐกิจ	 วิชานี้มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาได้สัมผัส

ประสบการณ์ในต่างแดน	 เรียนรู้การใช้ชีวิต	 การเรียนในต่างประเทศ	 เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล	 ระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า	45	ชั่วโมง	

	 	 Study,	Abroad	program	to	be	organized	by	College	of	Government.	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.	

IPE 331  การรวมกลุ่มของอาเซียน                      

  (ASEAN Integration)     

	 	 ภาพรวมในประเด็นท่ีสำาคัญของการรวมกลุ่มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประวัติศาสตร์

โดยย่อของการกำาเนิดอาเซียน	 ระบบการทำางานเชิงสถาบันของอาเซียน	 การวิเคราะห์กระบวนการกำาหนด

นโยบายของอาเซียนและผลกระทบของนโยบายต่างๆ	 การพัฒนาที่ผ่านมาและการพัฒนาในอนาคตของ

อาเซียนในประเด็นต่างๆ	เช่น	เศรษฐกิจ	การต่างประเทศ	และความมั่นคง

	 	 An	overview	of	 the	most	 important	aspects	of	Southeast	Asian	 integration.	A	brief	

historical	survey	of	the	origins	of	the	Assosiation	of	Southeast	Asian	Nations	(ASEAN).	The	insti-

tutional	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.
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IPE 336  ปัจจัยด้านทรัพยากรต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ  

  (Resource Aspects in International Relations and Development) 

	 	 ทรัพยากรและความขัดแย้ง	น้ำามันและการเมือง	น้ำาและการเมือง	ความมั่นคงด้านอาหาร	ป่า

ไม้	ภูมิรัฐศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติ	เทคโนโลยีชีวภาพ

	 	 Resoruces	and	conflict,	politics	of	oil,	politics	of	water,	food	security,	forestry,	geopol-

itics,	mineral	resources,	biotechnology.

IPE 337  การเมืองเปรียบเทียบเอเชียอาคเนย์ 

  (Comparative Politics: South East Asia) 

	 	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ในเอเชียอาคเนย์	 ประชาธิปไตย	 คอมมูนิสต์	 เผด็จการทหาร	 เชื้อชาติ	

ศาสนา	ประชาสังคม	การกระจายอำานาจ	การปฎิรูปการเมือง	ค่านิยมเอเชีย	และ	อาเซียน

	 	 Political	 Economy	of	 Southeast	Asia,	 democracy,	 communism,	 junta,	 	 ethnic,	 reli-

gions,	civil	society,	decentralization,	political	reform,	Asian	values,	and	ASEAN.

IPE 338  ภูมิภาคนิยมและโลกาภิวัฒน์ในเอเชียบูรพา 

  (Regionalism and Globalization in East Asia) 

	 	 เอเชียบูรพา	ความมั่นคงระดับภูมิภาค	ความท้าทายด้านความมั่นคง	ลัทธิชาตินิยม	พรรคคอม

มูนิสต์และการเมืองจีน	 การก้าวสู่มหาอำานาจของจีน	 นโยบายภายนอกของญี่ปุ่น	 พรรคการเมืองและสังคม

ญี่ปุ่น	เศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีใต้	ประเด็นความมั่นคงในเกาหลีเหนือ	การเมืองและเศรษฐกิจของ

ไต้หวัน	หนึ่งประเทศสองระบบ	ในฮ่องกง	และ	มาเก๊า

	 	 Northeast	Asia,	regional	security,	security	challenge,	nationalism,	Communist	party	

and	Chinese	politics,	the	rise	of	China,	Japan’s	external	relations,	Japanese	parties	and	social	

structure,	South	Korean	political	economy,	security	issues	from	North	Korea,	Taiwan	politics	and	

economics,	One	country	two	systems	in	Hong	Kong	and	Macao.

IPE 339  การเมืองการปกครองในสหรัฐอเมริกา 

  (Government and Politics in the United States of America) 

	 	 พรรคการเมืองในอเมริกา	 การเลือกตั้ง	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ประธานาธิบดีสหรัฐ	

สภาคองเกรส	 วุฒิสภา	 ระบบยุติธรรม	 กลุ่มผลประโยชน์	 ระบบราชการ	 ระบบสหพันธรัฐ	 การเมืองท้องถิ่น	

รัฐธรรมนูญ	นโยบายการต่างประเทศและการทหาร	สื่อและวัฒนธรรมอเมริกา

	 	 American	political	parties,	elections,	political	participation,	US	president,	congress,	

senate,	adjudication,	interest	groups,	bureaucracy,	federalism,	local	politics,	constitution,	foreign	

and	defence	policy,	media	and	American	culture.
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IPE 340  พรรคการเมือง และ ระบบเลือกตั้ง  

   (Political Parties and Electoral Systems) 

	 	 พรรคการเมือง	 พรรคอุดมการณ์	 พรรคกลยุทธ์	 พรรคเฉพาะกิจ	 พรรคทางเลือก	 กรรมการ

บริหารพรรค	 พรรคที่สาม	 พรรคนโยบายเดียว	 ระบบเลือกตั้ง	 ระบบแบ่งเขตคนเดียว	 การแบ่งเขตเลือกตั้ง	

ระบบคะแนน	 ระบบแบ่งเขตหลายคน	 ระบบไม่โอนเสียง	 ระบบเลือกตั้งโอนเสียง	 ระบบเลือกตั้งแบบให้

คะแนน	ระบบเพิ่มคะแนน	ระบบสภาผสม	และ	ระบบสัดส่วน

	 	 Political	parties,	ideological	party,	strategic	party,	tactical	party,	catch-all	party,	cau-

cus,	third	party,	single	policy	party,	electoral	system,	first	past	the	post,	gerrymandering,	electoral	

college,	block	vote,	single	non-transferable	vote,	single	transferable	vote,	alternative	vote,	supple-

mentary	system,	mixed	member	systems,	and	proportional	systems.

IPE 341  นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ  

  (International Public Policy)

	 	 ภาพรวมในการดำาเนินนโยบายระหว่างประเทศ	 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการกำาหนดนโยบาย

ระหว่างประเทศ	ทักษะที่จำาเป็นในการวิเคราะห์การเมืองโลกและประเด็นสำาคัญที่ผู้กำาหนดนโยบายระหว่าง

ประเทศต้องเผชิญ	โดยเน้นไปที่ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์	

	 	 A	systematic	overview	of	how	public	policies	operate	in	world	affairs.	Case	studies	of	

how	public	policy	is	made	across	the	borders	are	examined	for	further	understanding.	Essential	

skills	for	the	analytical	study	of	world	politics	and	for	the	development	of	a	normative	assessment	

of	the	main	issues	currently	facing	international	policy	makers.	The	focus	is	on	human	security	issues.

IPE 342  สหภาพยุโรปและการรวมตัวทางการเมือง 

  (Europe Union and Political Integration)

	 	 สหภาพยุโรป	สถาบันในยุโรป	อียูและพลเมือง	ตลาดการค้าเสรี	สนธิสัญญา	คณะบริหารยุโรป	

รัฐสภา	 ระบบศาล	 โซนเงินยูโร	 นโยบายร่วมด้านการเกษตร	 นโยบายรวมด้านการต่างประเทศและความ

มั่นคง	การขยายตัวของสหภาพยุโรป

	 	 European	Union,	European	Institutions,	EU	and	its	citizenship,	single	market,	treaties,	

European	commission,	council,	parliament,	court	of	justice,	Eurozone,	Common	Agriculture	poli-

cy,	Common	Foreign	and	Security	Policy,	Enlargement	of	European	Union.
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IPE 343  ประเทศในเครือจักรภพกับการเมืองร่วมสมัย  

   (Contemporary Politics of the Commonwealth)

	 	 ประวัติศาสตร์เครือจักรภพ	 แอนแซคกับเอกราชของประเทศในเครือจักรภพ	 การเมืองและ

เศรษฐกิจของ	สหราชอาณาจักร	การเมืองใหม่ในสก็อตแลนด์	การเมืองและการต่างประเทศของออสเตรเลีย	

การเมืองในแคนาดาและกรณีศึกษามลรัฐคิวเบค	 การปฎิรูปการเมืองและการต่างประเทศของนิวซีแลนด์	

การเหยียดสีผิวและแอฟริกาใต้ร่วมสมัย	 ประเด็นด้านความหลากหลายทางเชื้อชาติ	 ความเท่าเทียม	 และ	

สิทธิด้านพลเมือง

	 	 Commonwealth	history,	ANZAC	and	independent	of	Commonwealth	nations,	the	pol-

itics	and	economics	of	the	United	Kingdoms,	New	Politics	in	Scotland,	the	political	development	

and	foreign	policies	of	Australia,	Canada	politics	and	the	case	study	of	Quebec,	political	reform	

and	foreign	policies	of	New	Zealand,	Apatheid	and	contemporary	South	Africa,	issues	of	diversity,	

equality,	and	citizenship.

IPE 344  หัวข้อพิเศษด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (Special Topics in International Development)

	 	 กรณีศึกษาทางด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ	 ศึกษาในประเด็น	 แนวคิด	 องค์ความรู้ใน

ประเด็นทางการพัฒนาระหว่างประเทศ

	 	 Case	Studies	in	International	Development,	The	study	of	issues,	ideologies,	wisdom	

in	International	Development	

IPE 361  ประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ 2         

  (International Experience in International Political Economy and Development II)                   

	 	 การศึกษาในต่างประเทศต่อเน่ืองจากประสบการณ์ในต่างแดนด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการพัฒนาระหว่างประเทศ	 1	 การศึกษาจัดโดยวิทยาลัยรัฐกิจ	 วิชาที่เลือกเรียนจะไม่ซ้ำา	 กับวิชาที่เรียน

ใน	IPE261	และต้องศึกษาไม่ต่ำากว่า	45	ชั่วโมง	และหากประเทศที่ไปศึกษาเพิ่มเติมไม่ซ้ำากันจะเป็นการดี	

	 	 An	extension	of	IPE	261	International	Experience	in	International	Political	Economy	

and	Development	I.	Class	to	be	organized	by	College	of	Government.	A	different	45	hours	class	

from	that	of	IPE	261	is	required	and	a	different	destination	is	preferable.	

IPE 432  ระบอบการปกครองนอกเหนือประชาธิปไตย  

  (Non Democratic Regimes) 

	 	 ธรรมชาติและคุณลักษณะของรัฐบาลเผด็จการ	 การปกครองโดยจอมเผด็จการ	 เผด็จการ

ทหาร	เผด็จการจากพรรคการเมืองเดียว	เผด็จการศาสนา	ประชาธิปไตยครึ่งใบ	เผด็จการซ่อนรูป
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	 	 Nature	and	character	of	authoritarian	regimes,	personal	rules,	military	rule,	one	party	

rule,	religious	fundamentalism,	semi-democracy,	disguised	dictatorship.

IPE 433  การเมืองเปรียบเทียบเอเชียใต้ และ ตะวันออกกลาง 

  (Comparative Politics: South Asia and the Middle East)

	 	 ภาพรวมของการเมืองภายในและระหว่างประเทศในเอเชียใต้และ	 ตะวันออกกลาง	 โดยให้

ความสำาคัญกับเรื่องอำานาจ	 ความสัมพันธ์ในภูมิภาค	 ความขัดแย้งและความสัมพันธ์กับตะวันตก	 ประเด็น

ทางการเมืองเช่น	น้ำามัน	และเศรษฐกิจ

	 	 An	overview	of	international	and	domestic	politics	in	South	Africa	and	Middle	East	fo-

cusing	on	the	development	of	state	power,	regional	relations,	conflicts	and	relations	with	the	West,	

politics	of	oil,	and	economic	processes.	

กลุ่มวิชาโท (Minor Courses) ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโทสำาหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา

IPE 101  ความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)

	 	 ความรู้พื้นฐานของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในเชิงการเมือง	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	

ข้อมูลของประเทศในอาเซียนคือ	 บรูไนดารุสซาลาม,	 ราชอาณาจักรกัมพูชา,	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 มาเลเซีย,	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์,	 สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์,	 สาธารณรัฐสิงคโปร์,	 และ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 	 การพัฒนาและความก้าวหน้าของ

ชาติเหล่านี้	 รวมถึงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจการเมืองของโลกและประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับประเทศ

ในอาเซียน

	 	 Basic	knowledges	of	Southeast	Asian	countries	 in	 the	area	of	politics,	economics,	

and	culture,	 information	on	ASEAN	nations	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.	

Their	development	and	involvement	in	global	political	economy.	first	hand	experience	in	ASEAN	

country	(ies).

IPE 201  เศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

  (Political Economy in South East Asia) 

	 	 วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 :	 ทฤษฎี	 การพัฒนา	 ลัทธิ	
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พึ่งพาและลัทธิมาร์กซิสต์	 ลัทธิอาณานิคมและการให้อิสรภาพ	 สงครามเย็น	 และผลกระทบหลังสงคราม

เย็น	 การรวมกลุ่มในภูมิภาค	 ปัญหาชนต่างเผ่า	 เศรษฐกิจการเมืองในช่วงเฟื่องฟูและช่วงตกต่ำา	 โครงสร้าง

ทางการเมือง	ความสามารถ	ในการประกอบการของชาวจีน	

	 	 Approaches	to	the	study	of	political	economy	in	Southeast	Asia:	modernization	the-

ory	to	dependency	and	Marxist	Theory,	Colonialism	and	liberalism,	cold	war	and	post-cold	war	

regional	 effect,	 regional	 integration,	 ethnic	problems,	political	 economy	of	 the	boom	and	bust	

period,	political	structures	and	Chinese	entrepreneurship.

IPE 232  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  (International Relations)

	 	 ประเด็นและทฤษฎีต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 :	 	 ธรรมชาติของ

การเมืองโลก		ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูต		องค์ประกอบของระบบโลกและผู้มีบทบาท

หลักในการเมืองโลก	 	 รวมทั้งการถกเถียงถึงเป้าหมายและวิธีการต่างๆ	 ของนโยบายต่างประเทศที่ยึดถือ

ปฏิบัติโดยรัฐที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	:		การแทรกแซงพันธมิตร	การรวมกลุ่มและการ

พึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจ	ความเป็นกลาง	การแยกตัว	และการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

	 	 Issues	and	theories	in	international	relations:	the	nature	of	world	politics,	theories	of	

international	relations	and	diplomacy,	elements	of	the	world	system	and	the	main	actors	in	world	

politics.	 The	 course	 also	 discuss	 the	 ends	 and	 the	means	 of	 foreign	policy	 as	 conducted	by	

states	 in	 international	 relations:	 intervention,	alliances,	economics	 integration	and	 interdepend-

ence,	neutrality,	isolation	and	non-alignment.

IPE 235  การพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (International Development)

	 	 ทฤษฎีด้านการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ความรู้แบบสหวิทยาการ	 ภาพรวมของ

ประวัติศาสตร์ของความร่วมมือด้านการพัฒนาในช่วง	50	ปีที่ผ่านมา	จุดเด่นของทฤษฎีต่างๆจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระหว่างประเทศ	 บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	เช่น	องค์การระหว่างประเทศ	รัฐบาล	และประชาสังคม

	 	 Development	theories	and	practice	from	an	interdisciplinary	perspective,	overview	

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

on	development,		principal	features	of	the	theories	underlying	past	and	present	approaches	to	

international	development,	roles	of	different	actors	including	international	organizations,	national	

government	and	civil	society	organizations	of	development	co-operation.
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IPE 239    นโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ             

  (Comparative Public Policy)                  

	 	 ระเบียบวิธี	 ทฤษฎี	 และตัวแบบการเปรียบเทียบทางการบริหารนโยบายสาธารณะ	 เปรียบ

เทียบระบบการบริหารนโยบายสาธารณะของประเทศไทยกับนานาปะเทศ	 ทั้งที่กำาลังพัฒนา	 และพัฒนา

แล้ว	 พิจารณาลักษณะสำาคัญของปัญหาของระบบการบริหารของประเทศต่างๆ	 อันเป็นผลมาจากอิทธิพล

ทางการเมือง	ระบบกฎหมาย	วัฒนธรรม	และเศรษฐกิจ

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

of	Thailand	with	other	developing	and	developed	country.	Analysis	important	problems	of	administra-

tive	problems	from	other	countries,	effect	from	politics,	legal	system,	culture,	and	economy.	

IPE 240  ทฤษฎีประชาธิปไตย  

  (Theories of Democracy)

	 	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย	 การวิพากษ์จากกลุ่มมาร์กซิสต์	 และกลุ่มบริษัท

นิยม	เสรีนิยม	และสังคมประชาธิปไตย	ปัญหาของประชาธิปไตยในทางทฤษฎีและปฏิบัติ	

	 	 Idea	and	theory	involving	democracy,	critics	from	Marxist	and	corporatist,	liberalism	

and	democratic	society,	and	problem	of	democracy	in	terms	of	theoretically	and	physically.

IPE 241   การเมืองการปกครองไทย    

  (Thai Government and Politics)             

	 	 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่นับแต่ปี	 พ.ศ.2475	 ถึงปัจจุบัน	 ระบอบประชาธิปไตยไทย	

รัฐธรรมนูญ	 ประชาชน	 พระมหากษัตริย์	 รัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 ศาล	 การปกครองส่วนท้องถิ่น	 และภาค

ประชาสังคม	อนาคตของการเมืองไทย

	 	 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.

IPE 301  โลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

  (Globalization and International Economy)

	 	 ทฤษฎี	ประวัติศาสตร์และประเด็นสำาคัญด้านโลกาภิวัฒน์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	บทบาท

ของรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจ	 ช่วยให้นักศึกษามีความรู้	 ความเข้าใจ

ที่ดีเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและการเมืองในบริบทของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 ประเด็นหลักๆที่ให้

ความสำาคัญได้แก่	 เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ	 การปฏิรูปเศรษฐกิจ	 บริษัทข้ามชาติ	 องค์การระหว่าง

ประเทศ	ระบบการเงินระหว่างประเทศ	และประเด็นปัญหาใหม่ๆ	ซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัฒน์
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	 	 The	introductory	overview	of	Globalization	and	International	Economy.		Theories,	histo-

ry,	and	issues	in	International	Economy	will	be	explored.	The	fundamental	tradition	of	economics	only	

recognizes	the	role	of	national	government,	which	is	often	referred	in	the	case	of	market	failure,	but	

International	Economy	also	recognizes	the	role	foreign	governments	and	international	institutions	play	

in	the	economy.	A	solid	background	of	socio-political	structure	and	context	of	international	economic	

relations.	Emphasis	will	be	placed	on	major	issues	including	the	political	economy	of	international	

trade,	economic	reform,	multinational	corporations	in	the	global	economy,	the	international	monetary	

system,	as	well	as	the	consequences	and	controversies	of	globalization.

IPE 306  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

  (Development Economics) 

	 	 ประเด็นสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่	 21	 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การ

พัฒนาที่เกี่ยวข้อง	หลักการและแนวความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ	และแนวโน้มในมุมมองนานาประเทศ	

ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำาลังพัฒนาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 Key	issues	of	Global	Economic	Development	in	the	21st	century.	The	relevant	the-

oretical	 definitions,	 principles	 and	 historical	 context	 of	 economic	 development,	 concepts	 and	

trends	with	a	global	perspective.	Economic	and	social	problems	faced	by	developing	countries	

and	possible	policy	recommendations.

IPE 315  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

  (International Trade Theories and Policies)     

	 	 ความสำาคัญของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ		GATT		สนธิสัญญาเกี่ยวกับสิ่งของ	สาธารณสุข	

การกีดกันทางการค้า	การปฎิบัติทาง	ICC	และบทบาทความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ	

	 	 Essential	international	trade	agreements,	GATT,	agreement	on	textile,	public	health,	

trade	barriers,	ICC	practice	and	reference	international	trade	role.

IPE 316  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ                        

  (Economics of Public Sector)

	 	 การดำาเนินงานของรัฐและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 วิธีแก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาดเพื่อ

ทำาให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ	 รายจ่ายภาครัฐและภาษี	 การเงินการคลังภาครัฐและความร่วมมือกับภาค

เอกชนเพื่อกำาเนินกิจกรรมสาธารณะ	 เช่น	 การศึกษา	 โรงพยาบาล	 บริการสาธารณะต่างๆและการปฏิรูป

ระบบประกันสังคม	
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 	 The	existence	of	governments	and	the	effect	of	economic	activity.		The	way	govern-
ments	can	deal	with	the	failure	of	markets	to	achieve	efficient	outcomes.	Public	expenditures	and	
taxation.	The	use	of	private	finance	initiatives	and	public-private	partnerships	for	school	educa-
tion,	hospitals	and	other	public	services	and	reforms	of	social	security	benefits.

IPE 334  การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ 
  (Foreign Policy Analysis)
	 	 กระบวนการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ	 ตัวแบบทางทฤษฎี	 และกรอบความคิดของการ
วิเคราะห์นโยบาย	 เพื่อที่จะนำาไปวิเคราะห์การกำาหนดนโยบายต่างประเทศและการนำานโยบายไปปฏิบัติ	
ศึกษาผลกระทบของผู้วางนโยบาย	นักการเมือง	ข้าราชการ	กลุ่มผลประโยชน์	และสาธารณะที่มีต่อนโยบาย	
ต่างประเทศ	 การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีไปประยุกต์กับกรณีศึกษาที่เน้นกรณีทางด้านเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ	การค้าระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเท
	 	 The	policy-making	process	of	foreign	policies.		Theoretical	models	and	frameworks	
of	policy	analysis	will	be	introduced	in	order	to	examine	how	states	formulate	and	implement	their	
foreign	policies.	The	impact	of	policy-makers,	political	leaders,	bureaucrats,	interest	groups,	and	
the	public	that	have	on	foreign	policies.	In	addition	to	providing	theoretical	models,	this	course	will	
also	focus	on	a	series	of	policy-oriented	case	studies.	Students	are	encouraged	to	apply	these	
theoretical	models	and	frameworks	in	an	analysis	of	case	studies	drawn	from	the	field	of	foreign	
economic	policy	and	international	trade	as	well	as	international	politics.	

IPE 335  ความมั่นคงและสันติภาพระหว่างประเทศ 
  (International Peace and Security)
	 	 ทฤษฎีและประเด็นต่างๆทางด้านความมั่นคง	 เช่นความขัดแย้งและการทำาสงครามระหว่าง
ประเทศ	การรวมกลุ่มพันธมิตร	ข่าวกรองและราชการลับ	เทคโนโลยีทางทหาร	อาวุธท่ีมีอานุภาพทำาลายล้างสูง	
รวมไปถึงประเด็นร่วมสมัยเช่น	บทบาทของสหประชาชาติในด้านความมั่นคง	ในฐานะผู้รักษาสันติภาพ	การ
ฟื้นฟูประเทศหลังความขัดแย้ง	 ความมั่นคงในตะวันออกกลาง	 การก่อการร้าย	 นักศึกษาจะมีโอกาสในการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทางด้านสันติภาพและ
ความมั่นคง
	 	 Theoretical	dimensions	and	a	range	of	approaches	and	issues	in	the	field	of	security	
studies.	The	course	examines	some	of	the	security	 issues	including	interstate	warfare,	alliance	
formation,	intelligence,	defense	technology,	and	weapons	of	mass	destruction.	We	will	also	look	at	
a	wide	range	of	contemporary	issues,	which	include	the	role	of	the	UN	in	security,	traditional	and	
modern	peacekeeping,	post	conflict	reconstruction,	Middle	Eastern	security,	terrorism,	and	secu-
rity	concept	for	the	21st	century.	Students	will	have	the	opportunity	to	apply	competing	theories	of	
international	relations	as	tools	for	analyzing	issues	of	peace	and	security.
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IPE 336  ปัจจัยด้านทรัพยากรต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ 

  (Resource Aspects in International Relations and Development) 

	 	 ทรัพยากรและความขัดแย้ง	น้ำามันและการเมือง	น้ำาและการเมือง	ความมั่นคงด้านอาหาร	ป่า

ไม้	ภูมิรัฐศาสตร์	ทรัพยากรธรรมชาติ	เทคโนโลยีชีวภาพ

	 Resoruces	and	conflict,	politics	of	oil,	politics	of	water,	food	security,	forestry,	geopolitics,	

mineral	resources,	biotechnology.

IPE 340  พรรคการเมือง และ ระบบเลือกตั้ง  

  (Political Parties and Electoral Systems)

	 	 พรรคการเมือง	 พรรคอุดมการณ์	 พรรคกลยุทธ์	 พรรคเฉพาะกิจ	 พรรคทางเลือก	 กรรมการ

บริหารพรรค	 พรรคที่สาม	 พรรคนโยบายเดียว	 ระบบเลือกตั้ง	 ระบบแบ่งเขตคนเดียว	 การแบ่งเขตเลือกตั้ง	

ระบบคะแนน	 ระบบแบ่งเขตหลายคน	 ระบบไม่โอนเสียง	 ระบบเลือกตั้งโอนเสียง	 ระบบเลือกตั้งแบบให้

คะแนน	ระบบเพิ่มคะแนน	ระบบสภาผสม	และ	ระบบสัดส่วน

	 	 Political	parties,	ideological	party,	strategic	party,	tactical	party,	catch-all	party,	cau-

cus,	third	party,	single	policy	party,	electoral	system,	first	past	the	post,	gerrymandering,	electoral	

college,	block	vote,	single	non-transferable	vote,	single	transferable	vote,	alternative	vote,	supple-

mentary	system,	mixed	member	systems,	and	proportional	systems.

IPE 412   การพัฒนาองค์การ

  (Organization Development) 

	 	 วิธีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไของค์การอย่างมีระบบเพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด	

การเปลี่ยนแปลงองค์การและองค์ประกอบภายในองค์การ	 กระบวนการในการพัฒนาองค์การ	 ซึ่งประกอบ

ด้วยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์องค์การ	 การจัดการแก้ไขปัญหาขององค์การ	 กระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข	 การบริหารการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 และเทคนิคการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้

องค์การสามารถดำาเนินการไปได้

	 	 Methods	for	systematically	chaning	and	developing	organization	to	be	most	efficient	

and	effective.	Organization	change	and	organization	structure,	process	of	organization	develop-

ment	including	data	collection	and	analysis;	problem	solving,	process	of	change;	change	man-

agement;	and	techniques	for	improving	organization	for	better	operation

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)    6   หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 


