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ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
   
 1.  ส าเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 9 54  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   23 138  

      
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ)  
  80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 

  80102 หลกัพืน้ฐานทางรัฐศาสตร ์
  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 

  80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย1 

  80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 

  80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย2 

  80308 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 

  80410 ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์3 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 5 ชดุวชิา  

  82322 สงัคมโลก 
  82323 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

  82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 
  82325 ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

  82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  80207 ปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 

  80309 ปัญหาการเมอืงไทยปัจจบุนั1 

  81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 

  81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ2 

  81417 การบรหิารและการพัฒนาองคก์าร 

  81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร ์  
  82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 

  82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี   
  82425 ลทัธกิารเมอืงและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา 

  82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี
   

 หมายเหต ุ 1  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่1/2556  

   2  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2555  

  
 3   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตรเ์ป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

            กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  

  
 4   มหาวทิยาลยัก าหนดใชเ้อกสารฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

          และองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นชดุวชิา 82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  

 
   



2 

 
  

ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  
 2.  ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ หรอื ปวส. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว และศลิปศาสตร ์

(ภาษาตา่งประเทศ) มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 9 54  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   21 126  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์
  10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 

  80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 
  80102 หลกัพืน้ฐานทางรัฐศาสตร ์

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 

  80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย1 

  80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 

  80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 
  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย2 

  80308 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 

  80410 ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์3 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 5 ชดุวชิา  
  82322 สงัคมโลก 

  82323 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

  82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 
  82325 ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

  82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  80207 ปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 
  80309 ปัญหาการเมอืงไทยปัจจบุนั1 

  81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 

  81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ2 

  81417 การบรหิารและการพัฒนาองคก์าร 

  81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์  
  81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 

  82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี   
  82425 ลทัธกิารเมอืงและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา 

  82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ)  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   

 หมายเหต ุ 1  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่1/2556  

  
 2  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2555 

  
 3   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตรเ์ป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

               กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
  

 4   มหาวทิยาลยัก าหนดใชเ้อกสารฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

             และองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นชดุวชิา 82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  
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 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  
 3.  ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศลิปหตัถกรรม หรอื ปวส. ประเภทวชิาคหกรรม   

เกษตรกรรม ชา่ง (ชา่งโยธา ชา่งไฟฟ้า ชา่งกล ชา่งอตุสาหกรรม ชา่งพมิพ ์และชา่งภาพ) เคมอีตุสาหกรรม และศลิปหตัถกรรม      
มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาแกน 9 54  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   21 126  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 
  80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 

  80102 หลกัพืน้ฐานทางรัฐศาสตร ์

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 
  80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย1 

  80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 
  80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย2 

  80308 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 
  80410 ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์3 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั 5 ชดุวชิา  
  82322 สงัคมโลก 
  82323 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

  82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 

  82325 ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
  82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  80207 ปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 

  80309 ปัญหาการเมอืงไทยปัจจบุนั1 

  81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 
  81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ2 

  81417 การบรหิารและการพัฒนาองคก์าร 
  81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร ์  
  82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 

  82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี   

  82425 ลทัธกิารเมอืงและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา 
  82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ)  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   
   หมายเหต ุ 1  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่1/2556 

  
 2  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2555 

  
 3   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตรเ์ป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

               กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
  

 4   มหาวทิยาลยัก าหนดใชเ้อกสารฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

             และองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นชดุวชิา 82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
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 ระดบัปรญิญาตร ี
 หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

  
 4.  ส าเร็จการศกึษาอนปุรญิญา หรอืเทยีบเทา่ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 2 12  
 ข. หมวดวชิาแกน 9 54  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 2 ชุดวชิา (12 หนว่ยกติ) 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาแกน 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 

  80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 
  80102 หลกัพืน้ฐานทางรัฐศาสตร ์

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 

  80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย1 

  80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 

  80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 
  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย2 

  80308 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 
  80410 ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์3 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 

  บงัคบั 5 ชดุวชิา  
  82322 สงัคมโลก 

  82323 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 
  82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 

  82325 ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

  82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  80207 ปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 
  80309 ปัญหาการเมอืงไทยปัจจบุนั1 

  81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 
  81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ2 

  81417 การบรหิารและการพัฒนาองคก์าร 

  81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์  
  81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 
  82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี   

  82425 ลทัธกิารเมอืงและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา 

  82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 
 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ)  

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   

  หมายเหต ุ 1  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่1/2556 

  
 2  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2555 

  
 3   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตรเ์ป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

               กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้  
  

 4   มหาวทิยาลยัก าหนดใชเ้อกสารฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

             และองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นชดุวชิา 82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
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 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 
  
 5.  ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ในสาขาอืน่ๆ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาแกน 9 54  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   19 114  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 9 ชุดวชิา (54 หนว่ยกติ) 
  80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 

  80102 หลกัพืน้ฐานทางรัฐศาสตร ์

  80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 
  80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมอืงไทย1 

  80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 
  80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของการเมอืงไทย 

  80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย2 

  80308 ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 
  80410 ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์3 

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา (48 หนว่ยกติ) 
  บงัคบั 5 ชดุวชิา  

  82322 สงัคมโลก 
  82323 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

  82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 

  82325 ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
  82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ4 

  และเลอืก  3  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้ 
  80207 ปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 

  80309 ปัญหาการเมอืงไทยปัจจบุนั1 

  81415 การวางนโยบาย โครงการ  และการบรหิารโครงการ 
  81416 การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ2 

  81417 การบรหิารและการพัฒนาองคก์าร 
  81427 กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร ์  

  82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 
  82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี   

  82425 ลทัธกิารเมอืงและยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา 
  82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ)  
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

   
  หมายเหต ุ 1  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่1/2556 

  
 2  เริม่ใชเ้อกสารการสอนฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2555 

  
 3   ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตรเ์ป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ย และเหลอื 3 ชดุวชิา 

               กอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
  

 4   มหาวทิยาลยัก าหนดใชเ้อกสารฉบบัปรับปรงุในภาคการศกึษาที ่2/2556 โดยเปลีย่นแปลงจากชดุวชิา 82424 กฎหมายระหวา่งประเทศ 

             และองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นชดุวชิา 82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
   

 


