1
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางร ัฐศาสตร์
1. สาเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.

โครงสร้างของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2)
ก.

รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
5

บังคับ

10121
10131
10141
10151

4

ชุดวิชา

ชุดวิชา

ชุดวิชา
5
9
8
1
23

หน่วยกิต
30
54
48
6
138

(30 หน่วยกิต)

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ข.

ค.

่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
หมวดวิชาแกน
9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
80101 ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมและการเมืองไทย
80102 หลักพืน
้ ฐานทางรัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80203 ปั ญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย1
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พืน
้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย2
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์3
หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

บังคับ

33202
81310
81311
81312
81314

5

ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ง.

80207 ปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
80309 ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั 1
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ2
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

1
2
3

4

เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1/2556
เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
มหาวิทยาลัยกาหนดใช ้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลีย
่ นแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

2
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางร ัฐศาสตร์
2. สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ ว และศิลปศาสตร์
(ภาษาต่างประเทศ) มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.
(2)
ก.

ข.

ค.

โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
หมวดวิชาแกน
9
หมวดวิชาเฉพาะ
8
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
21
รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 9
ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
80101 ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมและการเมืองไทย
80102 หลักพืน
้ ฐานทางรัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80203 ปั ญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย1
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พืน
้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย2
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์3
หมวดวิชาเฉพาะ 8
ชุดวิชา
(48 หน่วยกิต)

บังคับ

33202
81310
81311
81312
81314

5

หน่วยกิต
18
54
48
6
126

ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ง.

80207 ปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
80309 ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั 1
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ2
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

1
2
3

4

เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1/2556
เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
มหาวิทยาลัยกาหนดใช ้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลีย
่ นแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

3
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางร ัฐศาสตร์
3. สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และศิลปห ัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม
เกษตรกรรม ช่าง (ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม ช่างพิมพ์ และช่างภาพ) เคมีอต
ุ สาหกรรม และศิลปห ัตถกรรม
มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.
(2)
ก.

ข.

ค.

โครงสร้างของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป
3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
80101 ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมและการเมืองไทย
80102 หลักพืน
้ ฐานทางรัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80203 ปั ญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย1
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พืน
้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย2
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์3
หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

บังคับ

33202
81310
81311
81312
81314

5

ชุดวิชา
3
9
8
1
21

หน่วยกิต
18
54
48
6
126

ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ง.

80207 ปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
80309 ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั 1
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ2
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

1
2
3

4

เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1/2556
เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
มหาวิทยาลัยกาหนดใช ้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลีย
่ นแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

4
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางร ัฐศาสตร์
4. สาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเท่า มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.
(2)
ก.
ข.

ค.

โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
หมวดวิชาแกน
9
หมวดวิชาเฉพาะ
8
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
20
รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
80101 ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมและการเมืองไทย
80102 หลักพืน
้ ฐานทางรัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80203 ปั ญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย1
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พืน
้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย2
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์3
หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

บังคับ

33202
81310
81311
81312
81314

5

หน่วยกิต
12
54
48
6
120

ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ง.

80207 ปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
80309 ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั 1
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ2
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนด ตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

1
2
3

4

เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1/2556
เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
มหาวิทยาลัยกาหนดใช ้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลีย
่ นแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

5
ระด ับปริญญาตรี
หล ักสูตรร ัฐศาสตรบ ัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางร ัฐศาสตร์
5. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาอืน
่ ๆ มีโครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตรด ังนี้

(1)
ก.
ข.
ค.
ง.
(2)
ก.
ข.

ค.

โครงสร้างของหล ักสูตร
ชุดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
หมวดวิชาแกน
9
หมวดวิชาเฉพาะ
8
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า
19
รายละเอียดของหล ักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา (54 หน่วยกิต)
80101 ประวัตศ
ิ าสตร์สงั คมและการเมืองไทย
80102 หลักพืน
้ ฐานทางรัฐศาสตร์
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80203 ปั ญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย1
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
80205 พืน
้ ฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80206 ปั ญหาการพัฒนาชนบทไทย2
80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
80410 ประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์3
หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา (48 หน่วยกิต)

บังคับ

33202
81310
81311
81312
81314

5

หน่วยกิต
6
54
48
6
114

ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธก
ี ารศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบือ
้ งต ้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ง.

80207 ปั ญหาการเมืองในภูมภ
ิ าคและชนกลุม
่ น ้อยในประเทศไทย
80309 ปั ญหาการเมืองไทยปั จจุบน
ั 1
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ2
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมวดวิชาเลือกเสรี
1
ชุดวิชา
(6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีทม
ี่ หาวิทยาลัยกาหนดตามเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาเลือกเสรี

หมายเหตุ

1
2
3

4

เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 1/2556
เริม
่ ใช ้เอกสารการสอนฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2555
ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพรัฐศาสตร์เป็ นชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาจะต ้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท ้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา
ก่อนจบการศึกษาเท่านัน
้
มหาวิทยาลัยกาหนดใช ้เอกสารฉบับปรับปรุงในภาคการศึกษาที่ 2/2556 โดยเปลีย
่ นแปลงจากชุดวิชา 82424 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ เป็ นชุดวิชา 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

