
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

23 ชุดวิชา ( 138  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา

10121

10131

10141

10151

10111

10161

10163

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตรเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษา

เทานั้น

ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ

ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

   บังคับ 4 ชุดวิชา

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science Program in Theories and Techniques in Political Science

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)

 : ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)



ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

33202

81310

81311

81312

81314

80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82424

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การบริหารและการพัฒนาองคการ

กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย

กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ

หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ปญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

   บังคับ 5 ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ

ปรัชญาการเมือง

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

33202

81310

81311

81312

81314

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตรเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษา

เทานั้น

การคลังและงบประมาณ

ปรัชญาการเมือง

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)

 : ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และศิลปศาสตร (ภาษาตางประเทศ)

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science Program in Theories and Techniques in Political Science

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

อารยธรรมมนุษย



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82424

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย

กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ปญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารและการพัฒนาองคการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา

10121

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

33202

81310

81311

81312

81314

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตรเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษา

เทานั้น

การคลังและงบประมาณ

ปรัชญาการเมือง

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร

หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ

ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

   Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)

 : ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรมและศิลปหัตถกรรม หรือ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม เกษตรกรรม ชาง 

(ชางโยธา ชางไฟฟา ชางกล ชางอุตสาหกรรม ชางพิมพ และชางภาพ) เคมีอุตสาหกรรม และศิลปหัตถกรรม

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science Program in Theories and Techniques in Political Science

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82424

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย

กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

ปญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองคการ

กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา

10131

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

33202

81310

81311

81312

81314

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตรเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ

ปรัชญาการเมือง

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ

 : สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

สังคมมนุษย

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science Program in Theories and Techniques in Political Science

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)

 : ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82424

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองคการ

กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ปญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา ( 54 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

19 ชุดวิชา ( 114  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาแกน 9 ชุดวิชา

80101

80102

80202

80203

80204

80205

80206

80308

80410

ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา

33202

81310

81311

81312

81314

หมายเหตุ * ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตรเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร

ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *

   บังคับ 5 ชุดวิชา

การคลังและงบประมาณ

ปรัชญาการเมือง

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปญหาการพัฒนาชนบทไทย

ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ

   B.Pol.Sc. (Theories and Techniques in Political Science)

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาอื่นๆ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

ประวัติศาสตรสังคมและการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร

   Bachelor of Political Science Program in Theories and Techniques in Political Science

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

   Bachelor of Political Science (Theories and Techniques in Political Science)

 : ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร



80207

80309

81415

81416

81417

81427

81428

82321

82423

82424

82425

82426

ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

กฎหมายอาญาสําหรับรัฐศาสตร

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสําหรับรัฐศาสตร

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย

กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ปญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุมนอยในประเทศไทย

ปญหาการเมืองไทยปจจุบัน

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

การบริหารและการพัฒนาองคการ


	ทฤษฎีและเทคนิค-55

