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10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
 English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

 
10121   อารยธรรมมนุษย ์

 Human Civilization 
ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกับสงัคมรอบตวั  

วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

10131 สงัคมมนุษย ์

 Human Society 
ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบ
สงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
 Science, Technology and Environment for Life  

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยาที่
เกีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ อนามัย และโภชนาการการประยกุตว์ทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 
 

10151 ไทยศกึษา 

 Thai Studies  
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกต ์ผสมผสาน การจัดระเบยีบ

สงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคดศีลิปกรรม 
 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 Thai for Communication 
ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษาในการ

สือ่สารทัง้ในดา้นทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 
 
10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 Khmer for Communication 
ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมรทัง้อกัษรเชลยีง และอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 

โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน เพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัท์
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

 
33202 การคลงัและงบประมาณ 

 Public Finance and Budgeting 

หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบาย สถาบนั แผนปฏบิตั ิและระเบยีบกฎเกณฑว์า่ดว้ยการคลงัและงบประมาณ 
หนีส้าธารณะ การบรหิารรายรับรายจา่ยของรัฐบาล บทบาทของสถาบนัการเงนิ การคลงัของประเทศ ประเภทของงบประมาณ 

กระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบการคลงัและงบประมาณกับระบบ
เศรษฐกจิและการเมอืง ระบบการคลงัและวธิกีารงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย 
 Thai Social and Political History 

ววิฒันาการและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของไทยซึง่มผีลกระทบตอ่ระบบและกระบวนการ
ทางการเมอืงของไทยในสมัยตา่งๆ     

 
80102 หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์

 Introduction to Political Science 

ความหมาย แนวคดิ ววิฒันาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อ านาจอธปิไตย องคอ์ธปัิตย ์สถาบนัและกระบวนการทาง 
การเมอืง ระบบ พฤตกิรรมและปรากฎการณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืง ตลอดจนสทิธหินา้ทีข่องพลเมอืง ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐ

กบัพลเมอืง การเมอืงระหวา่งประเทศ แนวคดิและพัฒนาการทางประวตัศิาสตรข์องความคดิและการปฏบิตัใินกรณีของรัฐศาสตรไ์ทย 
 
80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย 

 Thai  Political  Institutions  and  Processes 
สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชนและกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็น

ทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง    
  



80203 ปญัหาพฒันาการทางการเมอืงไทย 

 Problems of Thai Political Development 
พฤตกิรรมในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชน 

และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่มบีทบาททางการเมอืง     
 

80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย 
 Thai Political Economy 

แนวความคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยความสมัพันธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ววิัฒนาการของกลุม่เศรษฐกจิตา่งๆ ในประเทศไทย 

ลกัษณะทัว่ไปและกลไกการขยายตวั ตลอดจนความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่เศรษฐกจิประเภทตา่งๆ การสรา้งฐานอ านาจทางเศรษฐกจิ
ของกลุม่การเมอืง และการสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืงของกลุม่เศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ     
 

80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย 

 Socio-cultural Basis of Thai Politics 
ความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วฒันธรรมและศาสนาทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรมทางการเมอืง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง    
 

80206 ปญัหาการพฒันาชนบทไทย 

 Problems of Rural Development in Thailand 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและแนวความคดิตา่งๆ ในการพัฒนา

ชนบท ตลอดจนนโยบายในการแกปั้ญหาชนบททัง้ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน   
 

80207 ปญัหาการเมอืงในภูมภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย 
 Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand 

สภาพกายภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคตา่งๆ และชนกลุม่นอ้ยของไทย แนวคดิเกีย่วกับ

การเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ย    
 

80308 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ 
 Thailand and Foreign Relations 

ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการก าหนดนโยบายตา่งประเทศของไทยในสมัยตา่งๆ 
ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย    

 

80309 ปญัหาการเมอืงไทยปจัจบุนั 
 Current Political Issues 

ประเด็นปัญหาส าคญัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการเมอืงไทยในปัจจุบัน โดยมวีตัถปุระสงคใ์หนั้กศกึษาไดต้ดิตามสถานการณ์
ทางการเมอืง ทีเ่ห็นวา่มคีวามส าคญัตอ่ประเทศไทย    

 

80410 ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร ์
 Professional Experience in Political Science 

การประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละเทคนคิทางรัฐศาสตร ์เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณ์และปัญหา
ทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในสงัคมไทยและตา่งประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลักวชิาการ และเพือ่การประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชนอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถประเมนิศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มและท านายแนวโนม้ในอนาคต การพัฒนาตนเองให ้

มบีคุลกิภาพและทกัษะทางสงัคม มภีาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ  
 

81310 ปรชัญาการเมอืง 
 Political Philosophy 

   แนวความคดิของตะวนัตก ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรัชญาทางการเมอืงของเพลโต อรสิโตเตลิ 
ปรัชญาการเมอืงสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์รุสโซ มองเตสกเิออ เบนธัม เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์

แนวความคดิทีส่ าคัญๆ เกีย่วกับอ านาจอธปิไตย สญัญา สงัคม เสรนียิม และสงัคมนยิม ปรัชญาการเมอืงของตะวนัออก เพือ่เป็น

แนวทางในการอธบิายถงึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในยคุปัจจุบนั  
 

81311 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร ์
 Principles and Methods of Political Science 

ววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวทางในการศกึษาวชิารัฐศาสตรใ์นยคุโบราณยุคหลังสงครามโลกครัง้ทีส่อง ยคุ

พฤตกิรรมศาสตร ์และยุคหลงัๆ โดยเนน้เนือ้หาสาระและแนวทางศกึษาวเิคราะหท์ีส่ าคัญๆ เกีย่วกับรัฐ สถาบนัทางการเมอืง อ านาจ 
กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง หลกัเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ซึง่รวมถงึววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพ 

และแนวการศกึษา อทิธพิลระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐศาสตรก์บัสงัคมศาสตร์
สาขาอืน่ๆ ทัง้นีโ้ดยจะศกึษาววิัฒนาการ  ขอบขา่ย และสถานภาพของรัฐศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย   

 
81312 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์

 Principles and Methods of Public Administration 

ววิฒันาการ ขอบขา่ย สถานภาพและแนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตร ์ซึง่รวมถงึสาระของนโยบายสาธารณะ พฤตกิรรม
องคก์าร และวทิยาการจัดการตลอดจนการบรหิารงานแบบเป็นระบบ การวนิจิฉัยสัง่การ การวเิคราะหน์โยบาย ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกบั

กลุม่ บทบาท การแลกเปลีย่น และการประเมนิผล ทัง้โดยจะศกึษาววิัฒนาการ ขอบขา่ย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตรใ์น
ประเทศไทยดว้ย   



81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์

 An Introduction to Political Research 
 ปรัชญาของศาสตรแ์ละปรัชญาของรัฐศาสตรว์ธิกีารแสวงหาความรูแ้ละขอบขา่ยของการวจิัยทางรัฐศาสตร์ กรอบ

แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร ์การวจัิยทางรัฐศาสตรเ์ชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ กระบวนการขัน้ตอนของการวจัิย
ทางรัฐศาสตร ์ปัญหาอปุสรรคและทศิทางของการวจิัยรัฐศาสตรไ์ทย 

 

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบรหิารโครงการ 
 Policy, Project  and  Project  Management 

หลกัพืน้ฐาน วธิกีาร กระบวนการและวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นการก าหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึง่รวมถงึ
พฤตกิรรมและพลวัตของแหลง่อ านาจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการวเิคราะหโ์ครงการในเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ หลกัการ 

วธิกีารและปัญหาในการบรหิารโครงการ นับตัง้แตก่ารแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอ านาจ
หนา้ทีข่องผูจ้ัดโครงการ การควบคมุตดิตามความกา้วหนา้ การรายงานผล การจัดระบบขา่วสาร และการป้อนกลับ ทัง้นีจ้ะศกึษา 

กรณีตวัอยา่งของไทยดว้ย   

 
81416 การบรหิารงานบุคคลภาครฐั 

 Public Personnel Management 

ประวตัแิละววิัฒนาการของระบบราชการ ในฐานะทีเ่ป็นอาชพี ปรัชญาของการบรหิารงานบคุคล กระบวนการบรหิารงาน

บคุคล หน่วยงานทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล และอทิธพิลของพฤตกิรรมศาสตรท์ีม่ตีอ่การบรหิารงานบคุคล โดยเนน้การประเมนิ
บคุคล การฝึกอบรม และการพัฒนาการบรหิารเงนิเดอืน ทัง้นี้จะไดน้ าลักษณะของการบรหิารงานบคุคลในภาคเอกชนมาเปรยีบเทยีบ

กบัการบรหิารงานบคุคลในภาครัฐบาลโดยใชก้รณีของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ 
 

81417 การบรหิารและการพฒันาองคก์าร 

 Organization Management and Development 
หลกัการเกีย่วกับโครงสรา้งและกระบวนการในการจัดรูปองคก์าร โดยอาศยัแนวความคดิเชงิระบบ ผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงทางวชิาการดา้นองคก์าร และการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่โครงสรา้งขององคก์าร ตลอดจนทฤษฎแีละ
แนวทางในการพัฒนาองคก์าร วเิคราะหค์วามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาการก าหนดกลยุทธ์ และวธิพัีฒนาองคก์าร การด าเนนิการตาม

ขัน้ตอนและการประเมนิผลของโครงการพัฒนาองคก์าร ทัง้นีจ้ะใชก้รณีของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ   
 

81427 กฎหมายอาญา ส าหรบัรฐัศาสตร ์

 Criminal Law for Political Science 
ศกึษาลกัษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายอาญา การพยายามกระท า

ความผดิ ตวัการและผูม้สีว่นในการกระท าความผดิ การกระท าความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท าความผดิอกี อายคุวาม
อาญา การก าหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัตทิีใ่ชแ้กค่วามผดิลหโุทษ และความผดิทางอาญาแตล่ะลกัษณะตัง้แตค่วามผดิ

เกีย่วกบัความมั่นคงแหง่ราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง ความผดิเกีย่วกบัชวีติร่างกายและทรัพย ์ตลอดจนถงึความผดิ

ลหโุทษ ฯลฯ ครบทกุลกัษณะความผดิ   
 

81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรบัรฐัศาสตร ์
 Criminal Procedure and Evidence for Political Science 

ศกึษาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตัง้แตห่ลักพืน้ฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1  

หลกัทั่วไป อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอยัการและศาล การสบืสวนสอบสวนคดอีาญา มาตรการบงัคบัทาง
อาญา วธิปีฏบิตัติามมาตรการบังคบัทางอาญา อ านาจสัง่คดขีองพนักงานอัยการ การฟ้องคดอีาญาและคดแีพ่งเกีย่วเนือ่งกับ

คดอีาญา วธิพีจิารณาคดอีาญาในศาลชัน้ตน้ วธิพีจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอทุธรณ์และฎกีา การบงัคับคดตีามค าพพิากษา  
การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ และคา่ธรรมเนยีมศาล พยานหลกัฐาน  ไดแ้ก ่พยานบคุคล พยานเอกสาร พยานวตัถ ุ 

และผูช้ านาญพเิศษ   
 

82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี 

 Governments and Politics in Asia 
ภมูหิลงัและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวนัออก เอเชยีตะวนัตก และเอเชยีใต ้

โครงสรา้ง-หนา้ที ่กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลตอ่ระบบการเมอืงการปกครองใน
เอเชยี ทัง้นีจ้ะพจิารณาถงึวัฒนธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ ของประเทศเอเชยีดว้ย   

 

82322 สงัคมโลก 
 World Society 

  โครงสรา้งของโลกปัจจบุัน และภมูหิลงัของระบบทีเ่ป็นอยูโ่ดยอธบิายการกอ่รูป การขยายตัวหรอืการสลายตัวของอารยธรรม

ทีส่ าคญัในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม ่สภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยใีนยุคตา่งๆ ทัง้นีเ้พือ่

เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจถงึการกอ่รูปและพัฒนาการของระบบการเมอืง และระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั  รูปแบบพฤตกิรรมของ
มหาอ านาจทัง้ในอดตีและปัจจุบนั นโยบายตา่งประเทศ ยุทธศาสตร ์ยทุธวธิทีางเศรษฐกจิ การเมอืง และการทหารของชาติ

มหาอ านาจ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภวิัตนท์ีส่ง่ผลกระทบตอ่ความเป็นไปของสงัคมโลกและ
สงัคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ 

 
 

 

 



82323 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

 International Relations 
   การเมอืงระหวา่งประเทศทีส่ าคญัตา่งๆ ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนนิความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐตา่งๆ เชน่ ปัจจัยแห่ง

อ านาจของชาต ิผลประโยชนข์องชาต ิดลุแหง่อ านาจ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนด และวธิกีารด าเนนินโยบายตา่งประเทศ 
สาเหตขุองสงครามและความขัดแยง้ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศในการเมอืงระหวา่งประเทศ 

รูปแบบของการเมอืงระหวา่งประเทศตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยน าเอาทฤษฎกีารเมอืงระหวา่งประเทศทีส่ าคญัๆ มา

ประกอบการอธบิาย 
 

82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ 
 International Economics and Politics 

   แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลกัษณะความร่วมมอื การแขง่ขนัและความขัดแยง้ระหวา่งประเทศ
ทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ การลงทนุและการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเชือ่มโยงระหวา่งปัจจัยทางเศรษฐกจิกับการเมอืงระหวา่งประเทศ 

โดยพจิารณาการพึง่พาซึง่กนัและกนัและการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ การรวมกลุม่บรูณาการทางเศรษฐกจิในภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 
82325 ความขดัแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ   

 International Conflicts and Cooperations 
   ศกึษาพฤตกิรรมความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ การกอ่ก าเนดิ 

ลกัษณะ สาเหตขุองการเกดิพฤตกิรรมดงักลา่ว ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศในมติแิละระดบัตา่งๆ ผลกระทบที่

เกดิขึน้จากความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ แนวทางแกไ้ขความขดัแยง้  และแนวทางสง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอื
ระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ี

 
82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 International Law and International Organization 
   ทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภายในกบักฎหมาย

ระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศทีใ่ชใ้นยามสนัต ิและในยามสงคราม การเกดิ การพัฒนา โครงสรา้งและอ านาจหนา้ที ่

บทบาท ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะองคก์ารสนันบิาตชาต ิองคก์ารสหประชาชาต ิ
องคก์ารการคา้โลก ตลอดจนองคก์ารระดับภมูภิาคตา่งๆ และบทบาทของกฎหมายระหวา่งประเทศในความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 

 
82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี 

 International Politics in Asia 

เหตกุารณ์และความสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ของประเทศในเอเชยี ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวนัออก และ
เอเชยีใต ้ตลอดทัง้ความร่วมมอืและความขดัแยง้ในภมูภิาคตา่งๆ ในเอเชยี ดว้ยกนัเอง และระหวา่งประเทศในเอเชยีกบัประเทศ

ภายนอกทีม่ผีลประโยชน์อย่างมากในเอเชยี โดยจะเชือ่มโยงใหเ้ห็นถงึความสมัพันธเ์หลา่นี้ทีม่ตีอ่ประเทศไทยดว้ย   
 

82424 ระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  

 International Law and International Organizationกฎหมาย 
ทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภายในกับกฎหมาย

ระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศทีใ่ชใ้นยามสนัต ิและในยามสงคราม การเกดิ การพัฒนาโครงสรา้งและบทบาทในปัจจุบนั
ขององคก์ารระหวา่งประเทศโดยจะเนน้องคก์ารสนันบิาตชาตแิละองคก์ารสหประชาชาต ิ  

 
82425 ลทัธกิารเมอืงและยทุธศาสตรใ์นการพฒันา 

 Political Doctrines and Development Strategies 

ความสมัพันธร์ะหวา่งลทัธกิารเมอืงกับยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ อทิธพิลของลัทธกิารเมอืงตอ่การก าหนด
ยทุธศาสตรใ์นการพัฒนา และลกัษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาดา้นตา่งๆ ของสงัคมทีก่ าลงัพัฒนาใน

การแกปั้ญหา กรณีตวัอยา่งเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม่ลีัทธกิารเมอืงแตกต่างกนัตลอดจนพัฒนาการ 
ทางแนวคดิในกลุม่ตา่งๆ   

 

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 
 Governments and Politics in Europe and America 

ภมูหิลงัและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในยโุรปและอเมรกิา โครงสรา้ง  หนา้ที ่กระบวนการและนโยบาย 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา ทัง้นีจ้ะพจิารณาถงึ

วฒันธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ ของประเทศในยโุรปและอเมรกิาดว้ย 
 

 


