คาอธิบายชุดวิชา
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ
English for Communication
่ สาร
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10121

อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
ั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบ
ความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสม
ั ธรรมชาติและกับสังคมรอบตัว
วิถก
ี ารดาเนินชีวต
ิ ภูมป
ิ ั ญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ั
สงคมมนุ
ษย์
Human Society
ลักษณะพืน
้ ฐานของความเป็ นมนุษย์ การรวมตัวเป็ นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐานของมนุษย์
องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบ
สังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10131

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติวท
ิ ยาที่
เกีย
่ วข ้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กบ
ั สิง่ แวดล ้อม สุขภาพ อนามัย และโภชนาการการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการดารงชีวต
ิ
10141

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเป็ นมาของวัฒนธรรมไทย การตัง้ ถิน
่ ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกต์ ผสมผสาน การจัดระเบียบ
ิ ปกรรม
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดีศล
่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
Thai for Communication
่ สาร บทบาทหน ้าทีข
ภาษากับการสือ
่ องภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช ้ภาษาในการ
่
่ สารในสถานการณ์ตา่ งๆ
สือสารทัง้ ในด ้านทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพือ
่ การสือ
10161

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
Khmer for Communication
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึ กเขียนอักษรภาษาเขมรทัง้ อักษรเชลียง และอักษรมูล คาศัพท์พน
ื้ ฐานในชีวต
ิ ประจาวัน
่ สารในระดับพืน
โครงสร ้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน
้ ฐาน ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน เพือ
่ การสือ
้ ฐาน คาศัพท์
ภาษาเขมรในภาษาไทย
10163

33202

การคล ังและงบประมาณ
Public Finance and Budgeting
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย
่ วกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏิบต
ั ิ และระเบียบกฎเกณฑ์วา่ ด ้วยการคลังและงบประมาณ
หนีส
้ าธารณะ การบริหารรายรับรายจ่ายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงิน การคลังของประเทศ ประเภทของงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังและงบประมาณกับระบบ
เศรษฐกิจและการเมือง ระบบการคลังและวิธก
ี ารงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ั
ประว ัติศาสตร์สงคมและการเมื
องไทย
Thai Social and Political History
วิวฒ
ั นาการและการเปลีย
่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึง่ มีผลกระทบต่อระบบและกระบวนการ
ทางการเมืองของไทยในสมัยต่างๆ
80101

้ ฐานทางร ัฐศาสตร์
หล ักพืน
Introduction to Political Science
ความหมาย แนวคิด วิวฒ
ั นาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อานาจอธิปไตย องค์อธิปัตย์ สถาบันและกระบวนการทาง
การเมือง ระบบ พฤติกรรมและปรากฎการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมือง ตลอดจนสิทธิหน ้าทีข
่ องพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
กับพลเมือง การเมืองระหว่างประเทศ แนวคิดและพัฒนาการทางประวัตศ
ิ าสตร์ของความคิดและการปฏิบต
ั ใิ นกรณีของรัฐศาสตร์ไทย
80102

80202

สถาบ ันและกระบวนการทางการเมืองไทย
Thai Political Institutions and Processes
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นฝ่ ายผู ้นาและประชาชนและกลุม
่ อิทธิพลต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการซึง่ มีบทบาททางการเมือง

80203

ปัญหาพ ัฒนาการทางการเมืองไทย
Problems of Thai Political Development
พฤติกรรมในส่วนทีเ่ ป็ นปั ญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นฝ่ ายผู ้นาและประชาชน
และกลุม
่ อิทธิพลต่างๆ ทัง้ ทีเ่ ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ มีบทบาททางการเมือง
80204

เศรษฐกิจก ับการเมืองไทย
Thai Political Economy
แนวความคิดพืน
้ ฐานว่าด ้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของกลุม
่ เศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย
ลักษณะทัว่ ไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุม
่ เศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร ้างฐานอานาจทางเศรษฐกิจ
ของกลุม
่ การเมือง และการสร ้างฐานอานาจทางการเมืองของกลุม
่ เศรษฐกิจในสมัยต่างๆ
ั
้ ฐานทางสงคมและว
พืน
ัฒนธรรมของการเมืองไทย
Socio-cultural Basis of Thai Politics
ความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาทีม
่ ผ
ี ลต่อระบบ กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย
่ นแปลงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส
่ อง
80205

80206

ปัญหาการพ ัฒนาชนบทไทย
Problems of Rural Development in Thailand
สภาพแวดล ้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปั ญหาและแนวความคิดต่างๆ ในการพัฒนา
ชนบท ตลอดจนนโยบายในการแก ้ปั ญหาชนบททัง้ ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน
80207

ปัญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น้อยในประเทศไทย
Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand
สภาพกายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในภูมภ
ิ าคต่างๆ และชนกลุม
่ น ้อยของไทย แนวคิดเกีย
่ วกับ
การเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยของไทย นโยบายในการแก ้ไขปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อย
ั ันธ์ระหว่างไทยก ับต่างประเทศ
ความสมพ
Thailand and Foreign Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปั จจัยและกระบวนการในการกาหนดนโยบายต่างประเทศของไทยในสมัยต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ การเมืองการปกครองไทย
80308

80309

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบ ัน
Current Political Issues
ประเด็นปั ญหาสาคัญๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเมืองไทยในปั จจุบัน โดยมีวต
ั ถุประสงค์ให ้นักศึกษาได ้ติดตามสถานการณ์
ทางการเมือง ทีเ่ ห็นว่ามีความสาคัญต่อประเทศไทย
80410

ประสบการณ์วช
ิ าชีพร ัฐศาสตร์
Professional Experience in Political Science
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ เพือ
่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์และปั ญหา
ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ ภายในสังคมไทยและต่างประเทศได ้อย่างถูกต ้องตามหลักวิชาการ และเพือ
่ การประกอบอาชีพทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินศักยภาพและสภาพแวดล ้อมและทานายแนวโน ้มในอนาคต การพัฒนาตนเองให ้
มีบค
ุ ลิกภาพและทักษะทางสังคม มีภาวะผู ้นาทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณ
81310

ปร ัชญาการเมือง
Political Philosophy
แนวความคิดของตะวันตก ตัง้ แต่ยค
ุ โบราณจนถึงปั จจุบน
ั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปรัชญาทางการเมืองของเพลโต อริสโตเติล
ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคียเวลลี ฮอบส์ รุสโซ มองเตสกิเออ เบนธัม เฮเกล เบิรก
์ และมาร์กซ์
แนวความคิดทีส
่ าคัญๆ เกีย
่ วกับอานาจอธิปไตย สัญญา สังคม เสรีนย
ิ ม และสังคมนิยม ปรัชญาการเมืองของตะวันออก เพือ
่ เป็ น
แนวทางในการอธิบายถึงปั ญหาทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน
้ ในระบบการเมืองต่างๆ ในยุคปั จจุบน
ั
81311

หล ักและวิธก
ี ารศึกษาทางร ัฐศาสตร์
Principles and Methods of Political Science
วิวฒ
ั นาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณยุคหลังสงครามโลกครัง้ ทีส
่ อง ยุค
พฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเน ้นเนือ
้ หาสาระและแนวทางศึกษาวิเคราะห์ทส
ี่ าคัญๆ เกีย
่ วกับรัฐ สถาบันทางการเมือง อานาจ
กลุม
่ ทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึง่ รวมถึงวิวฒ
ั นาการ ขอบข่าย สถานภาพ
และแนวการศึกษา อิทธิพลระบบเศรษฐกิจทีม
่ ผ
ี ลต่อการเปลีย
่ นแปลงทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กบ
ั สังคมศาสตร์
สาขาอืน
่ ๆ ทัง้ นีโ้ ดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยด ้วย
81312

หล ักและวิธก
ี ารศึกษาทางร ัฐประศาสนศาสตร์
Principles and Methods of Public Administration
วิวฒ
ั นาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ซึง่ รวมถึงสาระของนโยบายสาธารณะ พฤติกรรม
องค์การ และวิทยาการจัดการตลอดจนการบริหารงานแบบเป็ นระบบ การวินจ
ิ ฉั ยสัง่ การ การวิเคราะห์นโยบาย ทฤษฎีตา่ งๆ เกีย
่ วกับ
กลุม
่ บทบาท การแลกเปลีย
่ น และการประเมินผล ทัง้ โดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ประเทศไทยด ้วย

้ งต้นของการวิจ ัยทางร ัฐศาสตร์
หล ักเบือ
An Introduction to Political Research
ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์วธิ ก
ี ารแสวงหาความรู ้และขอบข่ายของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ กรอบ
แนวคิดทฤษฎีทใี่ ช ้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การวิจัยทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการขัน
้ ตอนของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ ปั ญหาอุปสรรคและทิศทางของการวิจัยรัฐศาสตร์ไทย
81314

81415

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
Policy, Project and Project Management
หลักพืน
้ ฐาน วิธก
ี าร กระบวนการและวิธก
ี ารศึกษาวิเคราะห์ในการกาหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึง่ รวมถึง
พฤติกรรมและพลวัตของแหล่งอานาจต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนการวิเคราะห์โครงการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการ
วิธก
ี ารและปั ญหาในการบริหารโครงการ นับตัง้ แต่การแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอานาจ
หน ้าทีข
่ องผู ้จัดโครงการ การควบคุมติดตามความก ้าวหน ้า การรายงานผล การจัดระบบข่าวสาร และการป้ อนกลับ ทัง้ นีจ
้ ะศึกษา
กรณีตวั อย่างของไทยด ้วย
81416

การบริหารงานบุคคลภาคร ัฐ
Public Personnel Management
ประวัตแ
ิ ละวิวัฒนาการของระบบราชการ ในฐานะทีเ่ ป็ นอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารงาน
บุคคล หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วกับการบริหารงานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ทม
ี่ ต
ี อ
่ การบริหารงานบุคคล โดยเน ้นการประเมิน
บุคคล การฝึ กอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน ทัง้ นี้จะได ้นาลักษณะของการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบ
กับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลโดยใช ้กรณีของไทยเป็ นตัวอย่างประกอบ
81417

การบริหารและการพ ัฒนาองค์การ
Organization Management and Development
หลักการเกีย
่ วกับโครงสร ้างและกระบวนการในการจัดรูปองค์การ โดยอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ผลกระทบของการ
เปลีย
่ นแปลงทางวิชาการด ้านองค์การ และการเปลีย
่ นแปลงสภาพแวดล ้อมทีม
่ ต
ี อ
่ โครงสร ้างขององค์การ ตลอดจนทฤษฎีและ
แนวทางในการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องพัฒนาการกาหนดกลยุทธ์ และวิธพ
ี ัฒนาองค์การ การดาเนินการตาม
ขัน
้ ตอนและการประเมินผลของโครงการพัฒนาองค์การ ทัง้ นีจ
้ ะใช ้กรณีของไทยเป็ นตัวอย่างประกอบ
81427

กฎหมายอาญา สาหร ับร ัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Science
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวา่ ด ้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทา
ความผิด ตัวการและผู ้มีสว่ นในการกระทาความผิด การกระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ
อาญา การกาหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัตท
ิ ใี่ ช ้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตัง้ แต่ความผิด
เกีย
่ วกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกีย
่ วกับการปกครอง ความผิดเกีย
่ วกับชีวต
ิ ร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิด
ลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด
81428

กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหล ักฐาน สาหร ับร ัฐศาสตร์
Criminal Procedure and Evidence for Political Science
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาตัง้ แต่หลักพืน
้ ฐาน และโครงสร ้างของกฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญา 1
หลักทั่วไป อานาจของพนั กงานฝ่ ายปกครองและตารวจ พนักงานอัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทาง
อาญา วิธป
ี ฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรการบังคับทางอาญา อานาจสัง่ คดีของพนักงานอัยการ การฟ้ องคดีอาญาและคดีแพ่งเกีย
่ วเนือ
่ งกับ
้ ต ้น วิธพ
้ ศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคาพิพากษา
คดีอาญา วิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีอาญาในศาลชัน
ี จ
ิ ารณาคดีอาญาในชัน
การอภัยโทษ การเปลีย
่ นโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล พยานหลักฐาน ได ้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ
และผู ้ชานาญพิเศษ
82321

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
Governments and Politics in Asia
ภูมห
ิ ลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก และเอเชียใต ้
โครงสร ้าง-หน ้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล ้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีม
่ ผ
ี ลต่อระบบการเมืองการปกครองใน
เอเชีย ทัง้ นีจ
้ ะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองทีเ่ ป็ นอยูใ่ นระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศเอเชียด ้วย
ั
สงคมโลก
World Society
โครงสร ้างของโลกปั จจุบัน และภูมห
ิ ลังของระบบทีเ่ ป็ นอยูโ่ ดยอธิบายการก่อรูป การขยายตัวหรือการสลายตัวของอารยธรรม
ทีส
่ าคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการเปลีย
่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุคต่างๆ ทัง้ นีเ้ พือ
่
เป็ นรากฐานให ้เข ้าใจถึงการก่อรูปและพัฒนาการของระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบน
ั รู ปแบบพฤติกรรมของ
มหาอานาจทัง้ ในอดีตและปั จจุบน
ั นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธท
ี างเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของชาติ
มหาอานาจ และผลกระทบทีม
่ ต
ี อ
่ การเมืองโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ทส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อความเป็ นไปของสังคมโลกและ
สังคมไทย ตลอดจนวิถช
ี วี ต
ิ ของปั จเจกชนในด ้านต่างๆ
82322

ั ันธ์ระหว่างประเทศ
ความสมพ
International Relations
การเมืองระหว่างประเทศทีส
่ าคัญต่างๆ ปั จจัยต่างๆ ทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ เช่น ปั จจัยแห่ง
อานาจของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ ดุลแห่งอานาจ ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการกาหนด และวิธก
ี ารดาเนินนโยบายต่างประเทศ
สาเหตุของสงครามและความขัดแย ้ง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ
รูปแบบของการเมืองระหว่างประเทศตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส
่ อง โดยนาเอาทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศทีส
่ าคัญๆ มา
ประกอบการอธิบาย
82323

82324

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
International Economics and Politics
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและความขัดแย ้งระหว่างประเทศ
่ มโยงระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ
ทัง้ ด ้านการค ้า การเงิน การลงทุนและการให ้ความช่วยเหลือ ความเชือ
โดยพิจารณาการพึง่ พาซึง่ กันและกันและการพึง่ พิงทางเศรษฐกิจ การรวมกลุม
่ บูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมภ
ิ าคต่างๆ ของโลก
82325

ความข ัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
International Conflicts and Cooperations
ศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย ้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ การก่อกาเนิด
ลักษณะ สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว ความขัดแย ้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในมิตแ
ิ ละระดับต่างๆ ผลกระทบที่
เกิดขึน
้ จากความขัดแย ้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางแก ้ไขความขัดแย ้ง และแนวทางส่งเสริมให ้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
82326

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
International Law and International Organization
ทีม
่ าของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ ช ้ในยามสันติ และในยามสงคราม การเกิด การพัฒนา โครงสร ้างและอานาจหน ้าที่
บทบาท ความสาเร็จและความล ้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาติ
องค์การการค ้าโลก ตลอดจนองค์การระดับภูมภ
ิ าคต่างๆ และบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
82423

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
International Politics in Asia
เหตุการณ์และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชีย ทัง้ ทีเ่ กิดขึน
้ ในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต ้ ตลอดทัง้ ความร่วมมือและความขัดแย ้งในภูมภ
ิ าคต่างๆ ในเอเชีย ด ้วยกันเอง และระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศ
่ มโยงให ้เห็นถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ทม
ภายนอกทีม
่ ผ
ี ลประโยชน์อย่างมากในเอเชีย โดยจะเชือ
ี่ ต
ี อ
่ ประเทศไทยด ้วย
82424

ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
International Law and International Organizationกฎหมาย
ทีม
่ าของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ ช ้ในยามสันติ และในยามสงคราม การเกิด การพัฒนาโครงสร ้างและบทบาทในปั จจุบน
ั
ขององค์การระหว่างประเทศโดยจะเน ้นองค์การสันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติ
82425

ล ัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพ ัฒนา
Political Doctrines and Development Strategies
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของลัทธิการเมืองต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวิเคราะห์และแก ้ปั ญหาด ้านต่างๆ ของสังคมทีก
่ าลังพัฒนาใน
การแก ้ปั ญหา กรณีตวั อย่างเปรียบเทียบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม
่ ล
ี ัทธิการเมืองแตกต่างกันตลอดจนพัฒนาการ
ทางแนวคิดในกลุม
่ ต่างๆ
82426

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
Governments and Politics in Europe and America
ภูมห
ิ ลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสร ้าง หน ้าที่ กระบวนการและนโยบาย
ตลอดจนสภาพแวดล ้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อระบบการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ทัง้ นีจ
้ ะพิจารณาถึง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองทีเ่ ป็ นอยูใ่ นระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในยุโรปและอเมริกาด ้วย

