
คําอธิบายชุดวชิา 
10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
 โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
10121  อารยธรรมมนุษย 
        Human Civilization 

ความรูเก่ียวกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก  การปฏิสมัพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคมรอบตัว  วิถีการดําเนินชวีิต  ภูมิปญญา  ความนึกคดิ  ศิลปะ  และวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
10131  สังคมมนุษย 
              Human Society 

ลักษณะพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม  การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย  องคประกอบของสังคม  พฤติกรรมมนุษยในสังคม  กลไกทางการเมือง  กฎหมาย  เศรษฐกิจ  และสังคม  ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย  ปญหาสังคมและแนวทางแกไข  การเสริมสรางสังคมที่ดี 
10141  วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต 
              Science, Technology and Environment for Life 

แนวคดิ  ทฤษฎี  ความคิดเชิงวิเคราะห  กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เก่ียวของกับมนุษย  องคประกอบของรางกายมนุษย  มนุษยกับสิ่งแวดลอม  สุขภาพ  อนามัยและโภชนาการ  
การประยุกตวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวติ 
10151  ไทยศกึษา  
              Thai Studies 

ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย  การตั้งถิ่นฐาน  การรับวัฒนธรรมจากภายนอก  และกาประยุกตผสมผสาน  
การจัดระเบียบสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศาสนาและพิธีกรรม  ภาษาและวรรณคดี  
ศิลปกรรม    
10161  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
           Thai for Communication 

ภาษากับการสื่อสาร  บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม  ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา  หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  การพัฒนาทักษะ  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ  
80101  ประวัตศิาสตรสังคมและการเมืองไทย 
           Thai Social and Political History 

วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีผลกระทบตอระบบและ
กระบวนการทางการเมืองของไทยในสมัยตางๆ     
80102  หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร 
              Introduction to Political Science 
 ความหมาย  แนวคิด  วิวัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร  รัฐ  อํานาจอธิปไตย  องคอธิปตย  สถาบันและ
กระบวนการทางการเมือง  ระบบ  พฤติกรรมและปรากฎการณทางการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  ตลอดจนสิทธิหนาที่ของ
พลเมือง  ความสัมพันธระหวางรัฐกับพลเมือง  การเมืองระหวางประเทศ  แนวคิดและพัฒนาการทางประวัติศาสตรของ
ความคิดและการปฏิบัติในกรณีของรัฐศาสตรไทย 
80202  สถาบนัและกระบวนการทางการเมืองไทย  
             Thai  Political  Institutions  and  Processes 

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในสวนที่เปนฝายผูนําและประชาชนและกลุมอิทธิพลตางๆ 
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการซึ่งมีบทบาททางการเมอืง     
80203  ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 
            Problems of Thai Political Development 

พฤติกรรมในสวนที่เปนปญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในสวนที่เปนฝายผูนําและ
ประชาชน และกลุมอิทธิพลตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง     
80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย  
              Thai Political Economy 

แนวความคดิพ้ืนฐานวาดวยความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของกลุมเศรษฐกิจตางๆ   ใน
ประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธระหวางกลุมเศรษฐกิจประเภทตางๆ    การ
สรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุมการเมือง และการสรางฐานอํานาจทางการเมืองของกลุมเศรษฐกิจในสมัยตางๆ   
80205  พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย 
            Socio-cultural Basis of Thai Politics 

  ความสัมพันธและผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาที่มผีลตอระบบ กระบวนการและพฤติกรรม
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งทีส่อง    



80206  ปญหาการพัฒนาชนบทไทย 
            Problems of Rural Development in Thailand 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมของชนบทไทย ปญหาและแนวความคิดตางๆ  
ในการพฒันาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแกปญหาชนบททั้งในภาครฐับาลและ ภาคเอกชน   
80207  ปญหาการเมืองในภูมภิาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย 
           Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand 

สภาพกายภาพ  เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ และชนกลุมนอยของไทย  
แนวคิดเก่ียวกับการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยของไทย  นโยบายในการแกไขปญหาการเมืองในภูมิภาคและ  
ชนกลุมนอย    
80308  ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ 
           Thailand and Foreign Relations 

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ  ปจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโยบายตางประเทศของไทย
ในสมัยตางๆ ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่มีตอการเมืองการปกครองไทย    
80309  ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน 
            Current Political Issues 

ประเด็นปญหาสําคญัๆ ที่เก่ียวของกับการเมืองไทยในปจจุบนั โดยมีวตัถุประสงคใหนักศึกษาไดติดตาม
สถานการณทางการเมือง ที่เหน็วามีความสําคญัตอประเทศไทย    
80410  ประสบการณวิชาชีพรฐัศาสตร  
             Professional Experience in Political Science 

การประยุกตแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณและ
ปญหาทางการเมืองที่เกิดข้ึนทั้งภายในสังคมไทยและตางประเทศไดอยางถูกตอง ตามหลักวิชาการ ตลอดจนทาํนาย
แนวโนมในอนาคตโดยอาศยัการวิเคราะห การอภิปราย และกรณีศึกษา จรรยาวิชาชีพรัฐศาสตร    กิจกรรมกลุมสัมพันธ
เพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ   
80410  ประสบการณวิชาชีพรฐัศาสตร* 
           Professional Experience in Political Science 
            การประยุกตแนวคิด  ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร  เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณ
และปญหาทางการเมืองที่เกิดข้ึนทั้งภายในสังคมไทย และตางประเทศไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  และเพ่ือการ
ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินศักยภาพและสภาพแวดลอมและทํานาย
แนวโนมในอนาคต การพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม มีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
และจรรยาบรรณ 
81310  ปรัชญาการเมือง  
               Political Philosophy 

แนวความคิดของตะวันตก ตั้งแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งปรัชญาทางการเมืองของเพลโต 
อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคียเวลลี ฮอบส รุสโซ มองเตสกิเออ เบนธัม 
เฮเกล เบิรก และมารกซ แนวความคิดที่สําคัญ ๆ เก่ียวกับอํานาจอธิปไตย สัญญา สังคม เสรีนิยม และสังคมนิยม 
ปรัชญาการเมืองของตะวันออก เพ่ือเปนแนวทางในการอธิบายถึงปญหาทั้งหลายที่เกิดข้ึนในระบบการเมืองตางๆ  
ในยุคปจจุบัน  
81311  หลักและวิธีการศึกษาทางรฐัศาสตร  
              Principles and Methods of Political Science 

วิวัฒนาการ ขอบขาย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวชิารัฐศาสตรในยคุโบราณยคุหลงัสงครามโลกครั้ง
ที่สอง ยุคพฤตกิรรมศาสตร และยคุหลังๆ โดยเนนเนื้อหาสาระและแนวทางศึกษาวิเคราะหที่สาํคัญๆ เก่ียวกับรัฐ 
สถาบันทางการเมือง อํานาจ กลุมทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง หลกัเศรษฐศาสตรการเมือง ซึ่ง
รวมถึงววิัฒนาการ ขอบขาย สถานภาพ และแนวการศึกษา อิทธิพลระบบเศรษฐกิจที่มผีลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตรกับสังคมศาสตรสาขาอื่นๆ  ทั้งน้ีโดยจะศึกษาวิวฒันาการ  ขอบขาย และ
สถานภาพของรัฐศาสตรในประเทศไทยดวย   
81312  หลักและวิธีการศึกษาทางรฐัประศาสนศาสตร 
            Principles and Methods of Public Administration 

วิวัฒนาการ ขอบขาย สถานภาพและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ซึ่งรวมถึงสาระของนโยบายสาธารณะ 
พฤติกรรมองคการ และวิทยาการจัดการตลอดจนการบริหารงานแบบเปนระบบ การวินิจฉัยสั่งการ การวิเคราะหนโยบาย 
ทฤษฎีตางๆ  เก่ียวกับกลุม บทบาท การแลกเปลี่ยน และการประเมนิผล ทั้งโดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบขาย และ
สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตรในประเทศไทยดวย   
  
 



81313  หลักและวิธีวิเคราะหทางการเมืองสมัยใหม 
  Modern Political Analysis 
 หลักและวิธีการวิเคราะหทางการเมืองสมัยใหม ซึ่งเนนแนวทางการวิเคราะหเชิงพฤติกรรม   เพ่ือทําความ
เขาใจกับประเด็นปญหาที่สําคัญๆ ทางการเมือง  โดยครอบคลุมถึงแนวความคิดและทฤษฎีตางๆ เชน ทฤษฎีความ  
ขัดแยงและความรวมมือทางการเมือง ทฤษฎีสถาบันและโครงสราง-หนาที่ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง ทฤษฎีผูนํา
ทางการเมือง ทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งน้ีจะเปรียบเทียบฐานคติของแนวความคิดทฤษฎีดังกลาว 
เพ่ือประเมินขอดี-ขอเสียที่เกิดข้ึนในการใชแนวความคิดและทฤษฎีมาวิเคราะหการเมืองดวยระเบียบวิธีวิจัยทาง  
รัฐศาสตรที่ใชกันอยูในปจจุบัน เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา วิเคราะหการเมืองไทยตอไป   
81414  หลักการคลังและการงบประมาณ 
           Principles of Public Finance and Budgeting 

หลักการคลังและการงบประมาณในฐานะที่เปนกลไกของรัฐบาล ความสัมพันธระหวางการเมืองกับการคลัง
สาธารณะ และงบประมาณแผนดิน ที่มาแหงรายได โดยเฉพาะจากภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากร การบริหารหนี้
สาธารณะ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ตลอดจนขอบเขตการใชจายของภาครัฐบาล กระบวนการงบประมาณ  
ทั้งน้ีใชกรณีของไทยเปนตัวอยางประกอบ   
81415  การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ 
           Policy, Project  and  Project  Management 

หลักพ้ืนฐาน วิธีการ กระบวนการและวิธีการศึกษาวิเคราะหในการกําหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึ่ง
รวมถึงพฤติกรรมและพลวัตของแหลงอํานาจตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนการวิเคราะหโครงการในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ หลักการ วิธีการและปญหาในการบริหารโครงการ นับตั้งแตการแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูป
หนวยงาน บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูจัดโครงการ  การควบคุมติดตามความกาวหนา การรายงานผล การจัดระบบ
ขาวสาร และการปอนกลับ ทั้งน้ีจะศึกษากรณีตัวอยางของไทยดวย   
81416  การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ  
           Public Personnel Management 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบราชการ ในฐานะที่เปนอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล กระบวนการ
บริหารงานบุคคล หนวยงานที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตรที่มีตอการบริหารงาน
บุคคล โดยเนนการประเมินบุคคล การฝกอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน ทั้งน้ีจะไดนําลักษณะของการ
บริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลโดยใชกรณีของไทยเปนตัวอยาง
ประกอบ 
81417  การบรหิารและการพฒันาองคการ 
            Organization Management and Development 

หลักการเก่ียวกับโครงสรางและกระบวนการในการจัดรูปองคการ โดยอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ  
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดานองคการ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มีตอโครงสรางของ
องคการ ตลอดจนทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนาองคการ วิเคราะหความจําเปนที่จะตองพัฒนาการกําหนดกลยุทธ 
และวิธีพัฒนาองคการ การดําเนินการตามขั้นตอนและการประเมินผลของโครงการพัฒนาองคการ ทั้งนี้จะใชกรณี  
ของไทยเปนตัวอยางประกอบ   
81427  กฎหมายอาญา สําหรบัรัฐศาสตร  
           Criminal Law for Political Science 

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายาม
กระทําความผิด ตัวการและผูมีสวนในการกระทําความผิด การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทํา
ความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ และความผิดทาง
อาญาแตละลักษณะตั้งแตความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ความผิดเก่ียวกับการปกครอง ความผิด  
เก่ียวกับชีวิตรางกายและทรัพย  ตลอดจนถึงความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด   
81428  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร 
            Criminal Procedure and Evidence for Political Science 

ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแตหลักพ้ืนฐาน และโครงสรางของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 1  หลักทั่วไป อํานาจของพนักงานฝายปกครองและตาํรวจ พนักงานอัยการและศาล การสืบสวนสอบสวน
คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบตัิตามมาตรการบังคับทางอาญา อํานาจ  สั่งคดีของพนักงานอัยการ การ
ฟองคดีอาญาและคดีแพงเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นตน วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล
อุทธรณและฎีกา การบังคับคดตีามคําพิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และคาธรรมเนียมศาล 
พยานหลักฐาน  ไดแก พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถ ุและผูชํานาญพิเศษ   
 
 
 
 



 
82318  สังคมโลก 
            World Society 

โครงสรางของโลกปจจุบัน และภูมิหลังของระบบที่เปนอยูโดยอธิบายการกอรูป การขยายตัวหรือการ  
สลายตัวของอารยธรรมที่สําคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีในยุคตางๆ ทั้งน้ีเพ่ือเปนรากฐานใหเขาใจถึงการกอรูปและพัฒนาการของระบบการเมือง และระบบ
เศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต ภูมิหลังและลักษณะทั่วไปของ
โลกที่สาม   
82319  ระบบการเมืองเปรียบเทียบ 
           Comparative Political Systems 

แนวทางทีใ่ชในการเปรียบเทยีบระบบการเมอืง โดยจะทําการเปรียบเทียบโครงสราง-หนาที ่นโยบายของ
ระบบการเมืองตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา โดยจะครอบคลุมวฒันธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงเปรียบเทยีบ  
82320  ความสัมพันธระหวางประเทศ 
            International Relations 

ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐตาง ๆ เชน ปจจัยแหงอํานาจของชาต ิ         
ผลประโยชนของชาต ิดุลแหงอํานาจ ปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอการกําหนด และวธีิการดําเนินนโยบายตางประเทศ สาเหตุ
ของสงครามและความขดัแยง บทบาทขององคการระหวางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศในการเมอืงระหวาง
ประเทศ รูปแบบของการเมืองระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง   
82321  การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 
            Governments and Politics in Asia 

ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศตาง ๆ ในเอเชียอาคเนย เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวันตก 
และเอเชียใต โครงสราง-หนาที ่กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มผีลตอ
ระบบการเมืองการปกครองในเอเชีย ทั้งน้ีจะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เปนอยูในระบบ     
การเมืองการปกครองตาง ๆ ของประเทศเอเชียดวย   
82422  มหาอํานาจกับการเมอืงโลก  
           Great Powers in World Politics 

รูปแบบพฤติกรรมของมหาอํานาจทั้งในอดีตและปจจุบัน นโยบายตางประเทศ ยุทธศาสตร  ยุทธวิธีทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของชาติมหาอํานาจ และผลกระทบที่มตีอการเมืองโลก 
82423  การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย 
           International Politics in Asia 

เหตุการณและความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ของประเทศในเอเชีย ทั้งที่เกิดข้ึนในเอเชียอาคเนย เอเชีย  
ตะวันออก และเอเชียใต ตลอดทั้งความรวมมอืและความขัดแยงในภูมิภาคตางๆ ในเอเชีย ดวยกันเอง และระหวาง
ประเทศในเอเชยีกับประเทศภายนอกที่มผีลประโยชนอยางมากในเอเชีย โดยจะเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธ   
เหลานี้ที่มตีอประเทศไทยดวย   
82424  กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ  
           International Law and International Organization 

ที่มาของกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสัมพันธระหวางกฎหมายภายใน
กับกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศทีใ่ชในยามสันต ิและในยามสงคราม การเกิด การพัฒนา     
โครงสรางและบทบาทในปจจบุันขององคการระหวางประเทศโดยจะเนนองคการ  สันนิบาตชาติและองคการ         
สหประชาชาต ิ  
82425  ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา 
            Political Doctrines and Development Strategies 

ความสัมพันธระหวางลทัธิการเมืองกับยุทธศาสตรในการพฒันาประเทศ อิทธิพลของลัทธิการเมืองตอการ
กําหนดยทุธศาสตรในการพฒันา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวิเคราะหและแกปญหาดานตางๆ ของ
สังคมที่กําลังพัฒนาในการแกปญหา กรณีตัวอยางเปรียบเทยีบประสบการณในการพัฒนาของประเทศทีม่ีลัทธิ   
การเมืองแตกตางกันตลอดจนพัฒนาการทางแนวคดิในกลุมตางๆ   
82426  การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 
            Governments and Politics in Europe and America 

ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศตางๆ ในยุโรปและอเมรกิา โครงสราง  หนาที ่กระบวนการ
และนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มผีลกระทบตอระบบการเมอืงการปกครองในยุโรปและ
อเมริกา  ทั้งน้ีจะพิจารณาถึงวฒันธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เปนอยูในระบบการเมืองการปกครองตางๆ ของ
ประเทศในยุโรปและอเมริกาดวย 
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