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 สาขาวชิารฐัศาสตร ์
 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication   

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคัญ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง  การพูด  การอา่น  และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่ 
การสือ่สาร 

 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Human Civilization  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้รือ่งราวของอารยธรรมตะวนัออก และอารยธรรมตะวนัตกในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 
2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความนกึคดิ และการแสดงออกทางสงัคมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรม 

    ในปัจจุบนั 
3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของมรดกอารยธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับธรรมชาต ิและกบั

สงัคมรอบตวั วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
10131 สงัคมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์
3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์ 

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด

ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 
 Science, Technology and Environment for Life  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล 
    ตอ่ความคดิ  และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

2. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย์ 
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ ี

    ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยุกตว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนั 

5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีธรรมชาตวิทิยา

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต์
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 
 Thai Studies  

 วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสงัคมไทยทัง้ในดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูด้า้นไทยคดศีกึษาไปประยุกตใ์นการด าเนนิชวีติ 

3. เพือ่ปลกูฝังความส านกึและความภมูใิจในวัฒนธรรมไทย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน การจัด

ระเบยีบสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษา วฒันธรรม ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรม 

 
10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ  
3. เพือ่เสรมิสรา้งคา่นยิมทีพ่งึประสงคใ์นการใชภ้าษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ภาษากับการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม  ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกับภาษา หลกัการใชภ้าษา

ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์

ตา่งๆ  
 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 
 Khmer for Communication  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอักษร  โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 
2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับค าศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานใน
ชวีติประจ าวนั โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่การสือ่สารใน

ระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

 
33202 การคลงัและงบประมาณ  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Finance and Budgeting  
 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อสามารถอธบิายทฤษฎีและหลักปฏิบัตเิกีย่วกับระบบการคลังและงบประมาณทัง้ระดับราชการบริหาร

สว่นกลาง ภมูภิาค และทอ้งถิน่ 
2. เพือ่สามารถวเิคราะหอ์ทิธพิลและบทบาทของระบบการคลังและงบประมาณทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิ การเมอืง

และการพัฒนาประเทศ 
3. เพือ่รูแ้ละสามารถอธบิายกระบวนการทางการคลังตัง้แตก่ารก าหนดนโยบายการบรหิาร รายรับรายจ่าย หนี้

สาธารณะ ขัน้ตอนการจัดท างบประมาณการอนุมัต ิการบรหิารและการเบกิจา่ยงบประมาณ 
4. เพือ่เขา้ใจหลกัการคลงัและงบประมาณในฐานะทีเ่ป็นกลไกของรัฐบาล 

5. เพือ่สามารถด าเนนิการในฐานะผูจ้ัดท า หรอืผูท้ีม่บีทบาทในระบบการคลงัและงบประมาณ 

 เพือ่เขา้ใจและวเิคราะหห์ลักเกณฑ ์กฎขอ้บงัคับ ปัญหาและอปุสรรคของการคลงัและงบประมาณของ
ประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
          หลักการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกับนโยบาย สถาบัน แผนปฏบิัต ิ และระเบยีบกฎเกณฑว์า่ดว้ยการคลังและ

งบประมาณ หนี้สาธารณะ การบรหิารรายรับรายจ่ายของรัฐบาล บทบาทของสถาบันการเงนิ การคลังของประเทศ ประเภทของ

งบประมาณ กระบวนการงบประมาณ เทคนคิการวเิคราะหแ์ละจัดท างบประมาณ ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบการคลังและ
งบประมาณกับระบบเศรษฐกจิและการเมอืง ระบบการคลังและวธิกีารงบประมาณของประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายและ

ระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

80101 ประวตัศิาสตรส์งัคมและการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Social and Political History  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่เพิม่พูนความเขา้ใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมไทยและผลกระทบทีม่ตีอ่
กระบวนการทางการเมอืงไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ววิัฒนาการและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมของไทยซึง่มผีลกระทบตอ่ระบบและ

กระบวนการทางการเมอืงของไทยในสมัยตา่งๆ  
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80102 หลกัพืน้ฐานทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Introduction to Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายความหมาย แนวคดิ และววิฒันาการของรัฐศาสตร ์ทฤษฎกีารเมอืง  
     การเมอืงระหวา่งประเทศ 

2.  เพือ่ใหรู้ ้เขา้ใจ และสามารถอธบิายสถาบนั กระบวนการ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ความหมาย แนวคดิ ววิฒันาการและสาระของรัฐศาสตร ์ รัฐ อ านาจอธปิไตย องคอ์ธปัิตย ์สถาบนัและกระบวนการ

ทางการเมอืง ระบบ พฤตกิรรมและปรากฏการณ์ทางการเมอืง ทฤษฎกีารเมอืงตลอดจนสทิธหินา้ทีข่องพลเมอืง 
ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐกับพลเมอืง การเมอืงระหวา่งประเทศ แนวคดิและพัฒนาการทางประวตัศิาสตรข์องความคดิและการ

ปฏบิตัใินกรณีของรัฐศาสตรไ์ทย 
 

80202 สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai  Political  Institutions  and  Processes  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการทางการเมอืงไทยของกลุม่ตา่งๆ ทีม่บีทบาททางการเมอืง 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   สถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้
ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่มบีทบาททางการเมอืง 

 

80203 ปญัหาพฒันาการทางการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Problems of Thai Political Development  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจปัญหาการพัฒนาการทางการเมอืงไทย ในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบนัและกระบวนการ

ทางการเมอืงไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   พฤตกิรรมในสว่นทีเ่ป็นปัญหาของสถาบนัและกระบวนการทางการเมอืงของไทย ทัง้ในสว่นทีเ่ป็นฝ่ายผูน้ าและ

ประชาชน และกลุม่อทิธพิลตา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่มบีทบาททางการเมอืง  

 

80204 เศรษฐกจิกบัการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Political Economy  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัความสมัพันธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ในการวเิคราะหก์ารขยายตวัและ
การสรา้งฐานอ านาจทางกลุม่การเมอืง และกลุม่เศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวความคดิพืน้ฐานวา่ดว้ยความสมัพันธท์างเศรษฐกจิกบัการเมอืง ววิัฒนาการของกลุม่เศรษฐกจิตา่งๆ ใน
ประเทศไทย ลกัษณะทัว่ไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสมัพันธร์ะหวา่งกลุม่เศรษฐกจิประเภทตา่งๆ การสรา้งฐาน

อ านาจทางเศรษฐกจิของกลุม่การเมอืง และการสรา้งฐานอ านาจทางการเมอืงของกลุม่เศรษฐกจิในสมัยตา่งๆ  
 

80205 พืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมของการเมอืงไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Socio-cultural Basis of Thai Politics  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วัฒนธรรมทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรมทาง 
การเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วัฒนธรรมและศาสนาทีม่ผีลตอ่ระบบ กระบวนการและพฤตกิรรมทางการ
เมอืง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง 

 
80206 ปญัหาการพฒันาชนบทไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Problems of Rural Development in Thailand  

 วตัถปุระสงค ์  
 ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาการพัฒนาชนบท และวธิกีารแกไ้ขปัญหาชนบท 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและแนวความคดิตา่งๆ ใน

การพัฒนาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแกปั้ญหาชนบททัง้ในภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
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80207 ปญัหาการเมอืงในภูมภิาคและชนกลุม่นอ้ยในประเทศไทย  (6 หนว่ยกติ) 
 Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand  

 วตัถปุระสงค ์  

 ใหเ้ขา้ใจและตระหนักถงึปัญหาและวธิกีารแกไ้ขการเมอืงสว่นภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   สภาพกายภาพ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวัฒนธรรมในภมูภิาคตา่งๆ และชนกลุม่นอ้ยของไทย แนวคดิ
เกีย่วกบัการเมอืงในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ยของไทย นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการเมอืงไทยในภมูภิาคและชนกลุม่นอ้ย 

 

80308 ความสมัพนัธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 Thailand and Foreign Relations  

 วตัถปุระสงค ์  
 ใหเ้ขา้ใจวธิกีารก าหนดนโยบายตา่งประเทศ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกบัตา่งประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการก าหนดนโยบายตา่งประเทศของไทยใน
สมัยตา่งๆ ความสมัพันธร์ะหวา่งไทยกับตา่งประเทศ ตลอดจนผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงการปกครองไทย 

 
80309 ปญัหาการเมอืงไทยปจัจบุนั  (6 หนว่ยกติ) 

 Current Political Issues  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหม้กีารตดิตามและสามารถวเิคราะหส์ภาพการณ์ทางการเมอืงทีม่คีวามส าคญัตอ่ประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ประเด็นปัญหาส าคญัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเมอืงไทยในปัจจบุัน โดยมวีตัถปุระสงคใ์หนั้กศกึษาไดต้ดิตาม

สถานการณ์ทางการเมอืง ทีเ่ห็นวา่มคีวามส าคญัตอ่ประเทศไทย 

 
80410 ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Political Science  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่สรุปยอดองคค์วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะห์ อธบิายและ 

     ท านายปรากฎการณ์ทางการเมอืงไดถู้กตอ้งตามหลักวชิา 
2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรูท้างรัฐศาสตรแ์ละแขนงวชิาทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบอาชพีทัง้ในภาครัฐ 

     และภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความส าคัญและความเป็นวชิาชพีทางรัฐศาสตร ์บทบาทตา่งๆ ของ 

     นักรัฐศาสตร ์

4.  เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่งใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มบีคุลกิภาพและทักษะทางสงัคม  
     มภีาวะผูน้ า และมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   การประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎแีละเทคนคิทางรัฐศาสตร ์เพือ่ประโยชนใ์นการวเิคราะหแ์ละอธบิายปรากฏการณ์และ

ปัญหาทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในสงัคมไทยและตา่งประเทศไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และเพือ่การประกอบ
อาชพีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถประเมนิศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มและท านายแนวโนม้ใน

อนาคต  การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ และทกัษะทางสงัคม มภีาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ และมคีณุธรรมและ

จรรยาบรรณ 
 

81310 ปรชัญาการเมอืง  (6 หนว่ยกติ) 

 Political Philosophy  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวความคดิเกีย่วกบัปรัชญาทางการเมอืงของตะวนัตกและตะวนัออก 

2.  เพือ่น าไปใชอ้ธบิายวเิคราะหถ์งึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในปัจจุบันได ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   แนวความคดิของตะวนัตก ตัง้แตย่คุโบราณจนถงึปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ปรัชญาทางการเมอืงของเพลโต 
อรสิโตเตลิ ปรัชญาการเมอืงสมัยโรมันกบัสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์รุสโซ มองเตสกเิออ เบนธัม  

เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์แนวความคดิทีส่ าคัญๆ เกีย่วกบัอ านาจอธปิไตย  สญัญา สงัคม เสรนียิม และสงัคมนยิม  ปรัชญา

การเมอืงของตะวนัออก เพือ่เป็นแนวทางในการอธบิายถงึปัญหาทัง้หลายทีเ่กดิขึน้ในระบบการเมอืงตา่งๆ ในยคุปัจจุบนั 
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81311 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 
 Principles and Methods of Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายถงึววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพในการศกึษารัฐศาสตรต์ลอดจนแนวทาง
การศกึษาวเิคราะหท์ีส่ าคญัเกีย่วกับรัฐ สถาบนัทางการเมอืง เป็นตน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
  ววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวทางในการศกึษาวชิารัฐศาสตรใ์นยคุโบราณ ยคุหลงัสงครามโลกครัง้ที่

สอง ยคุพฤตกิรรมศาสตร ์และยคุหลงัๆ โดยเนน้เนือ้หาสาระและแนวทางศกึษาวเิคราะหท์ีส่ าคญัๆ เกีย่วกับรัฐ สถาบนัทาง

การเมอืง อ านาจ กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมอืง หลกัเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ซึง่รวมถงึ
ววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ และแนวการศกึษา อทิธพิลระบบเศรษฐกจิทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

ความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐศาสตรก์บัสงัคมศาสตรส์าขาอืน่ๆ ทัง้นีโ้ดยจะศกึษาววิัฒนาการ ขอบขา่ย  และสถานภาพของ
รัฐศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 
 

81312 หลกัและวธิกีารศกึษาทางรฐัประศาสนศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Principles and Methods of Public Administration  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหรู้แ้ละสามารถอธบิายววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพ แนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตรใ์นแนวสากล และ
กรณีของประเทศไทย  

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ววิัฒนาการ ขอบขา่ย สถานภาพและแนวการศกึษารัฐประศาสนศาสตร ์ซึง่รวมถงึสาระของนโยบายสาธารณะ 

พฤตกิรรมองคก์าร และวทิยาการจัดการ ตลอดจนการบรหิารงานแบบเป็นระบบ การวนิจิฉัยสัง่การ การวเิคราะหน์โยบาย 

ทฤษฎตีา่งๆ เกีย่วกับกลุม่ บทบาท การแลกเปลีย่น และการประเมนิผล ทัง้โดยจะศกึษาววิัฒนาการ ขอบขา่ย และ
สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตรใ์นประเทศไทยดว้ย 
 

81314 หลกัเบือ้งตน้ของการวจิยัทางรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 An Introduction to Political Research  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ปรัชญาของศาสตร ์ตลอดจนวธิกีารแสวงหาความรูท้างรัฐศาสตรไ์ด  ้
2.  เพือ่ใหส้ามารถน าระเบยีบวธิกีารวจัิยทางรัฐศาสตรท์ัง้เชงิคณุภาพและปรมิาณมาใชใ้นการวจัิยทาง 

     รัฐศาสตรข์องไทยได ้

3.  เพือ่ใหส้ามารถระบปัุญหาอปุสรรคของการวจิัยรัฐศาสตร์ไทยได  ้
 ค าอธบิายชุดวชิา  

  ปรัชญาของศาสตรแ์ละปรัชญาของรัฐศาสตร ์วธิกีารแสวงหาความรูแ้ละขอบขา่ยของการวจิัยทางรัฐศาสตร ์
กรอบแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิยทางรัฐศาสตร ์การวจัิยทางรัฐศาสตรเ์ชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ กระบวนการขัน้ตอน

ของการวจิัยทางรัฐศาสตร ์ปัญหาอปุสรรคและทศิทางของการวจิัยรัฐศาสตรไ์ทย 
 

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบรหิารโครงการ  (6 หนว่ยกติ) 
 Policy, Project and Project Management  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจและเพิม่พูนความรูค้วามสามารถในเรือ่งวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นกระบวนการการก าหนดนโยบาย 

และวธิกีารในการวางโครงการ และการบรหิารโครงการ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   หลกัพืน้ฐาน วธิกีาร กระบวนการและวธิกีารศกึษาวเิคราะหใ์นการก าหนดนโยบาย และในการวางโครงการ ซึง่

รวมถงึพฤตกิรรมและพลวตัของแหลง่อ านาจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการวเิคราะหโ์ครงการในเชงิคณุภาพและเชงิ
ปรมิาณ หลกัการ วธิกีารและปัญหาในการบรหิารโครงการนับตัง้แตก่ารแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูป

หน่วยงาน บทบาทและอ านาจหนา้ทีข่องผูจ้ัดโครงการ การควบคมุตดิตามความกา้วหนา้ การรายงานผล การจัดระบบ
ขา่วสาร และการป้อนกลบั ทัง้นีจ้ะศกึษากรณีตวัอยา่งของไทยดว้ย 

 

81416 การบรหิารงานบุคคลภาครฐั  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Personnel Management  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหเ้พิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตามหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิาร
บคุคล ความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารบคุคลในภาคเอกชนและรัฐบาล 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ประวตัแิละววิัฒนาการของระบบราชการในฐานะทีเ่ป็นอาชพี ปรัชญาของการบรหิารงานบคุคล กระบวนการ
บรหิารงานบคุคล หน่วยงานทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล และอทิธพิลของพฤตกิรรมศาสตรท์ีม่ตีอ่การบรหิารงานบคุคล 

โดยเนน้การประเมนิบคุคล  การฝึกอบรม และการพัฒนาการบรหิารเงนิเดอืน ทัง้นีจ้ะไดน้ าลักษณะของการบรหิารงานบคุคล
ในภาคเอกชนมาเปรยีบเทยีบกับการบรหิารงานบคุคลในภาครัฐบาลโดยใชก้รณีของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ 
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81417 การบรหิารและการพฒันาองคก์าร  (6 หนว่ยกติ) 
 Organization Management and Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัการและกระบวนการในการจัดรูปองคก์ารตระหนักถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
ทางวชิาการดา้นองคก์ารทีม่ตีอ่โครงสรา้งองคก์ารและสามารถประเมนิผลโครงการพัฒนาองคก์ารได  ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   หลกัการเกีย่วกับโครงสรา้งและกระบวนการในการจัดรูปองคก์าร โดยอาศยัแนวความคดิเชงิระบบ ผลกระทบของ

การเปลีย่นแปลงทางวชิาการดา้นองคก์าร และการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทีม่ตีอ่โครงสรา้งขององคก์าร  ตลอดจน

ทฤษฎแีละแนวทางในการพัฒนาองคก์าร วเิคราะหค์วามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพัฒนาการก าหนดกลยทุธ์ และวธิพัีฒนาองคก์าร 
การด าเนนิการตามขัน้ตอนและการประเมนิผลของโครงการพัฒนาองคก์าร ทัง้นีจ้ะใชก้รณีของไทยเป็นตวัอยา่งประกอบ 

 
81427 กฎหมายอาญา ส าหรบัรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Law for Political Science  

 วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับกฎหมายทั่วไป หลกัและทฤษฎขีองกฎหมายอาญา ประมวล 

     กฎหมายอาญาภาคบทบญัญัต ิ ภาคความผดิครบทกุลักษณะ รวมทัง้ภาคลหโุทษ 
2.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมายไดอ้ย่าง 

     ถกูตอ้ง 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ศกึษาลกัษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎวีา่ดว้ยความรับผดิ ขอบเขตบงัคบัของกฎหมายอาญา การพยายาม

กระท าความผดิ ตวัการและผูม้สีว่นในการกระท าความผดิ การกระท าความผดิหลายบทหรอืหลายกระทง การกระท า
ความผดิอกี อายุความอาญา การก าหนดโทษในทางอาญาและบทบญัญัตทิีใ่ชแ้กค่วามผดิลหโุทษ และความผดิทางอาญา

แตล่ะลกัษณะตัง้แตค่วามผดิเกีย่วกับความมั่นคงแหง่ราชอาณาจักร ความผดิเกีย่วกบัการปกครอง ความผดิเกีย่วกับชวีติ 
ร่างกายและทรัพย ์ตลอดถงึความผดิลหโุทษฯลฯ ครบทกุลกัษณะความผดิ 

 

81428 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและพยานหลกัฐาน ส าหรบัรฐัศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Criminal Procedure and Evidence for Political Science  
 วตัถปุระสงค ์  

 1.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการด าเนนิคดอีาญาและกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาในชัน้ 
     พนักงานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ พนักงาน สอบสวน พนักงานอยัการและศาล 

2.  เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยานหลกัฐานในคดอีาญา 
3.  เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวนิจิฉัยปัญหา ขอ้เท็จจรงิหรอืกฎหมายทีเ่กดิขึน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ศกึษาประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาตัง้แตห่ลักพืน้ฐาน และโครงสรา้งของกฎหมายวธิพีจิารณาความ
อาญา 1 หลกัทัว่ไป อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ พนักงานอัยการและศาล การสบืสวนสอบสวนคดอีาญา 

มาตรการบงัคบัทางอาญา วธิปีฏบิตัติามมาตรการบงัคบัทางอาญา อ านาจสัง่คดขีองพนักงานอยัการ การฟ้องคดอีาญาและ
คดแีพ่งเกีย่วเนือ่งกบัคดอีาญา วธิพีจิารณาคดอีาญาในศาลชัน้ตน้ วธิพีจิารณาคดอีาญาในชัน้ศาลอทุธรณ์และฎกีา การ

บงัคบัคดตีามค าพพิากษา การอภัยโทษ การเปลีย่นโทษ ลดโทษ และคา่ธรรมเนยีมศาล พยานหลกัฐานไดแ้ก ่พยานบคุคล 

พยานเอกสาร พยานวัตถ ุและผูช้ านาญพเิศษ 
 

82321 การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี  (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Asia  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจถงึภมูหิลงัของระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยี ในเรือ่ง

โครงสรา้งหนา้ที ่กระบวนการ นโยบายทางการเมอืงของประเทศเหลา่นัน้ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ภมูหิลงัและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวนัออก เอเชยีตะวนัตก  

และเอเชยีใต ้ โครงสรา้ง-หนา้ที ่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลตอ่ระบบ
การเมอืงการปกครองในเอเชยี ทัง้นี ้จะพจิารณาถงึวฒันธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการ

ปกครองตา่งๆ ของประเทศเอเชยีดว้ย 
 

82322 สงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 World Society  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับโครงสรา้งของโลกปัจจุบนั ภมูหิลงัของระบบทีเ่ป็นอยูเ่พือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจการกอ่รูป 
และพัฒนาการของระบบการเมอืงและระบบเศรษฐกจิแบบตา่งๆ ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบนั พฤตกิรรมทางการเมอืงของ
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ประเทศมหาอ านาจทีม่ผีลกระทบตอ่การเมอืงโลก กระแสโลกาภวิตัน์ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   โครงสรา้งของโลกปัจจุบนั และภมูหิลงัของระบบทีเ่ป็นอยูโ่ดยอธบิายการกอ่รูป การขยายตวัหรอืการสลายตัวของ

อารยธรรมทีส่ าคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม ่สภาพการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยใีน
ยคุตา่งๆ ทัง้นีเ้พือ่เป็นรากฐานใหเ้ขา้ใจถงึการกอ่รูปและพัฒนาการของระบบการเมอืง และระบบเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั รูปแบบพฤตกิรรมของมหาอ านาจทัง้ในอดตีและปัจจุบนั นโยบายตา่งประเทศ ยุทธศาสตร ์ยทุธวธิทีางเศรษฐกจิ 
การเมอืง และการทหารของชาตมิหาอ านาจ และผลกระทบทีม่ตีอ่การเมอืงโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภวิตัน์ทีส่ง่ผล

กระทบตอ่ความเป็นไปของสงัคมโลกและสงัคมไทย ตลอดจนวถิชีวีติของปัจเจกชนในดา้นตา่งๆ 

 
82323 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Relations  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูถ้งึการเมอืงระหวา่งประเทศ ปัจจัยต่างๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนินความสัมพันธร์ะหวา่งรัฐต่างๆ 
และการก าหนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนเขา้ใจทีม่าของสาเหตุของสงคราม ความขัดแยง้ องคก์ารและ

วธิีการทีจ่ะขจัดหรือหาทางออกใหก้ับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยศกึษาถงึแนวคดิและทฤษฎีดา้นความสัมพันธ์

ระหวา่งประเทศดว้ย 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   การเมอืงระหวา่งประเทศทีส่ าคญัตา่งๆ ปัจจัยตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การด าเนนิความสมัพันธร์ะหวา่งรัฐตา่งๆ เชน่ 
ปัจจัยแหง่อ านาจของชาต ิผลประโยชนข์องชาต ิดลุแหง่อ านาจ ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนด และวธิกีารด าเนนินโยบาย

ตา่งประเทศ สาเหตขุองสงครามและความขดัแยง้ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศใน

การเมอืงระหวา่งประเทศ รูปแบบของการเมอืงระหวา่งประเทศตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยน าเอาทฤษฎกีารเมอืง
ระหวา่งประเทศทีส่ าคญัๆ มาประกอบการอธบิาย 

 
82324 เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics and Politics  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือทาง

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ  ความเชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิกบัการเมอืงระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาถงึอทิธพิล
ทีก่ารเมอืงและเศรษฐกจิมตีอ่กนัและกนัในองคก์ารระหวา่งประเทศทางเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ลกัษณะความร่วมมอื การแขง่ขนัและความขัดแยง้ระหวา่ง

ประเทศทัง้ดา้นการคา้ การเงนิ การลงทนุและการใหค้วามชว่ยเหลอื ความเชือ่มโยงระหวา่งปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัการเมอืง

ระหวา่งประเทศ โดยพจิารณาการพึง่พาซึง่กนัและกนัและการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ การรวมกลุม่บรูณาการทางเศรษฐกจิใน
ภมูภิาคตา่งๆ ของโลก 

 
82325 ความขดัแยง้และความรว่มมอืระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 International Conflicts and Cooperations  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับพฤตกิรรมความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขัดแยง้และความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ การกอ่ก าเนดิ พัฒนาการและผลกระทบของความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
 ค าอธบิายชุดวชิา  

   ศกึษาพฤตกิรรมความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศในรูปของความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ การ

กอ่ก าเนดิ ลกัษณะ สาเหตขุองการเกดิพฤตกิรรมดงักลา่ว ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศในมติแิละระดบั
ตา่งๆ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ แนวทางแกไ้ขความขดัแยง้ และแนวทาง

สง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ี
 

82326 กฎหมายระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 
 International Law and International Organization  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ และองคก์ารระหวา่งประเทศ บทบาทหนา้ทีข่อง
สถาบันทัง้ 2 ทีม่ตีอ่เหตกุารณ์ทางการเมอืงระหวา่งประเทศ ทัง้ในอดตีและปัจจุบัน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ทีม่าของกฎหมายระหวา่งประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคดิ ความสมัพันธร์ะหวา่งกฎหมายภายในกบั

กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายระหวา่งประเทศทีใ่ชใ้นยามสนัต ิและในยามสงคราม การเกดิ การพัฒนา โครงสรา้งและ

อ านาจหนา้ที ่บทบาท ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะองคก์ารสนันบิาตชาต ิองคก์าร
สหประชาชาต ิองคก์ารการคา้โลก ตลอดจนองคก์ารระดบัภมูภิาคตา่งๆ และบทบาทของกฎหมายระหวา่งประเทศใน

ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ 
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82423 การเมอืงระหวา่งประเทศในเอเชยี  (6 หนว่ยกติ) 

 International Politics in Asia  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหส้ามารถอธบิายและวเิคราะหเ์หตกุารณ์การเมอืงระหวา่งประเทศในรูปแบบตา่งๆ ของประเทศในเอเชยี ไม่
วา่จะเป็นรูปแบบความร่วมมอืหรอืความขัดแยง้ เป็นตน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

   เหตกุารณ์และความสมัพันธใ์นรูปแบบตา่งๆ ของประเทศในเอเชยี ทัง้ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีอาคเนย ์เอเชยีตะวนัออก 
และเอเชยีใต ้ตลอดทัง้ความร่วมมอืและความขดัแยง้ในภมูภิาคตา่งๆ ในเอเชยีดว้ยกนัเอง และระหวา่งประเทศในเอเชยีกับ

ประเทศภายนอกทีม่ผีลประโยชนอ์ย่างมากในเอเชยี โดยจะเชือ่มโยงใหเ้ห็นถงึความสมัพันธเ์หลา่นีท้ีม่ตีอ่ประเทศไทยดว้ย 
 

82425 ลทัธกิารเมอืงและยทุธศาสตรใ์นการพฒันา  (6 หนว่ยกติ) 
 Political Doctrines and Development Strategies  

 วตัถปุระสงค ์  
 เพือ่เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจถงึความสมัพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกบัยทุธศาสตร ์และสามารถวเิคราะหอ์ทิธพิล

ของลัทธกิารเมอืงทีม่ตีอ่การก าหนดยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ความสมัพันธร์ะหวา่งลัทธกิารเมอืงกบัยทุธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศ อทิธพิลของลัทธกิารเมอืงตอ่การก าหนด

ยทุธศาสตรใ์นการพัฒนา และลกัษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาดา้นตา่งๆ ของสงัคมทีก่ าลงั
พัฒนาในการแกปั้ญหา กรณีตัวอย่างเปรยีบเทยีบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศทีม่ลีทัธกิารเมอืงแตกตา่งกนั

ตลอดจนพัฒนาการทางแนวคดิในกลุม่ตา่งๆ  

 
82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา  (6 หนว่ยกติ) 

 Governments and Politics in Europe and America  
 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจภมูหิลงั และระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในยโุรปและอเมรกิา โดย
ใหส้ามารถอธบิายสภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ามผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองของประเทศ

เหลา่นัน้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  
   ภมูหิลงัและระบบการเมอืงการปกครองของประเทศตา่งๆ ในยโุรปและอเมรกิา โครงสรา้ง หนา้ที ่กระบวนการและ

นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบการเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมรกิา 
ทัง้นีจ้ะพจิารณาถงึวฒันธรรมและพฤตกิรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นอยูใ่นระบบการเมอืงการปกครองตา่งๆ  ของประเทศในยโุรป

และอเมรกิาดว้ย 
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