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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยในปัจจุบัน เป็นการศึกษาใน
ห้องเรียนสำ�หรับผ สู้ ำ�เร็จก ารศึกษาในระดับ ม.6 เพื่อร ับป ริญญาเป็นส ่วนใหญ่ ส่วนการศึกษานอกห้องเรียน
สำ�หรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพื่อเพิ่มทักษะบางอย่างที่จำ�เป็นสำ�หรับ
ชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นนั้น ยังมิได้มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทย มีโครงการ
และหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่
ใช้ระบบการสอนทางไกลเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ดังนั้น การเปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์
สำ�หรับประชาชนทั่วไปที่มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รวมทั้งผู้ที่
มุ่งหวังพัฒนาอาชีพทางการเมืองการปกครองของตน โดยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะบางอย่างในทาง
การเมืองการบริหารงานนั้น นับว่ามีความสำ�คัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพบุคคลและการพัฒนา
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยโดยส่วนรวม
สำ�หรับผ ู้ท ี่ป ระสงค์จ ะศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัตรสามารถศึกษาได้เช่นเดียวกับม หาวิทยาลัย
อื่นๆ โดยเจตนารมณ์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ เน้นหนักในด้าน
สังคมไทย ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์
ทั้งในด้านความเข้าใจและด้านการนำ�วิชาการสมัยใหม่มาปรับใ ช้กับสังคมต่อไป
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ท ี่เปิดส อน มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธ รรมาธิร าชและสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าการเมื อ งการปกครอง (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559)
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1		 วัตถุประสงค์เฉพาะ
			 หลั ก สู ต รรั ฐ ศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าการเมื อ งการปกครอง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐทางการเมืองการปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป
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2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และมีความสามารถในการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป
3) เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั ในระดับท้องถิน่ ภูมภิ าค
และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อผลิตบัณฑิตให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
2) เพือ่ ให้มคี วามรูพ้ ืน้ ฐานทีด่ เี กีย่ วกับสังคมไทยและสังคมโลก และมีความสามารถในการ
ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในทางรัฐศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1)			 รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  หนิมพานิช
ประธานกรรมการ
2)			 ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
3)			 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
4)			 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
5)			 ผู้บัญชาการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กรรมการ
6)			 นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
7)			 นายกสมาคมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
กรรมการ
8)			 นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรรมการ
9)			 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
10)			 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการ
11)			 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
กรรมการ
12)			 ผู้แทนศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการ
	 		 (พลอากาศโท ดร.ศักดา  หาญยุทธ)
13)			 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
เลขานุการ
	 		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย) 		

สาขาวิชารัฐศาสตร์

14)			 เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
15)			 หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
       (นางปราณี   สีเหล็ก)
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ได้แ ต่งต ัง้ ค ณะกรรมการประจำ�ส าขาวชิ ารฐั ศาสตร์ เพือ่ ท �ำ ห น้าที่
ดำ�เนินง านด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ื่นท ีส่ ภามหาวิทยาลัยห รือส ภาวิชาการ
มอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศาล  มุกดารัศมี
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ฐปนรรต  พรหมอินทร์
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ธโสธร  ตู้ทองคำ�
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ยุทธพร  อิสรชัย 	
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์  สายจำ�ปา
กรรมการ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์  โรจนพล
กรรมการ
8) อาจารย์วนัส  ปิยะกุลชัยเดช
กรรมการ
9) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
	 	 (นางปราณี  สีเหล็ก)

5. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

5.1		 หลักสูตรแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ชรินทร์  สันประเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศศ.บ., D.U. (Droit Public),
D.E.A. (Études Politiques),
Doctorat de 3e cycle, Université de Toulouse
ฐปนรรต  พรหมอินทร์, รองศาสตราจารย์
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทวี  สุรฤทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุทธพร  อิสรชัย, รองศาสตราจารย์
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., รม. (การปกครอง),
รป.ด., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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5.2		 หลักสูตรแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ชัยวัฒน์  ม่านศรีสุข, อาจารย์
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ร.ม. (การปกครอง),
M.P.P. (Public Policy) Saitama University
ธโสธร  ตู้ทองคำ�, รองศาสตราจารย์
ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., บธ.บ., รป.ม.,
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่งพงษ์  ชัยนาม, รองศาสตราจารย์ ดร.
ร.บ., Docteur de L’ Université de Paris II
(Sciences Politiques) (Mention très bien)
วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินยิ ม), ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต), 	
Ph.D. (Political Science/International Relations)
The University of Birmingham
สมปฤณ  นิยมไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ร.บ., Maîtrise de Sciences Politiques
(Problèmes Internationaux), Doctorat de Sciences 	
sociales (honorable) (Études européennes) 	
Université de Paris 8

6. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
ขจรศักดิ์  สิทธิ, อาจารย์

ชรินทร์  สันป ระเสริฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยวัฒน์  ม่านศรีสุข, อาจารย์
ฐปนรรต  พรหมอินทร์, รองศาสตราจารย์
ทวี  สุรฤ ทธิกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธนศักดิ์  สายจำ�ปา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธีรภัทร์  เสรีร ังสรรค์, ศาสตราจารย์ ดร.
ธโสธร  ตู้ทองคำ�, รองศาสตราจารย์

ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), MIR MITCL
(Double Degree) Macquarie University
ศศ.บ., D.U. (Droit Public),
D.E.A. (Études  Politiques),
Doctorat de 3e cycle, Université de Toulouse
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ร.ม. (การปกครอง),
M.P.P. (Public Policy) Saitama University
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ., ร.ม. (บริหารรัฐกิจ), ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง), ร.ด.,
จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., บธ.บ., รป.ม.,
ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต)
มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์
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พิศาล  มุก ดารัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
มนัสวี  อรชุนะกะ, อาจารย์

ร.บ., ร.ม., ร.ด. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A.
(International Relations and Strategic Studies)
University of Lancaster
ยุทธพร  อิสรชัย, รองศาสตราจารย์
ร.บ., ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รสลิน  ศิรยิ ะพันธุ์, รองศาสตราจารย์
ร.บ. (เกียรตินิยม), Dip. in International
Relations and Development (Distinction),
M.A. (International Affairs) The American University
วนัส  ปิยะกุลชัยเดช, อาจารย์
ร.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม. (การปกครอง)
มหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์
วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ร.ม. (การปกครอง), 
รป.ด., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.บ. (เกียรตินยิ ม), ร.ม. (การระหว่างประเทศและการทูต),
 	
Ph.D. (Political Science/International Relations)
The University of Birmingham
วรวลัญช์  โรจนพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ร.ด. (การเมืองไทยและ
การเมืองเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เมื่อจบปริญญาตรีได้สิทธิ์เข้าส อบแข่งขันเข้าเรียนปริญญาเอก)

สมชัย  เย็นสบาย, อาจารย์
สมปฤณ  นิยมไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

7. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
พลศักดิ์  จิรไกรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
รุ่งพงษ์  ชัยนาม, รองศาสตราจารย์ ดร.

ร.บ., M.S. (Environmental Science and Policy),
Master of International Studies University
ร.บ., Maîtrise de Sciences Politiques
(Problèmes Internationaux), Doctorat de Sciences
sociales (Honorable) (Études européennes)
Université de Paris 8

ร.บ., ร.ม. (การปกครอง), ร.ด., จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย
ร.บ., Docteur de L’ Université de Paris II
(Sciences Politiques) (Mention très bien)
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไ ด้เชิญค ณาจารย์แ ละผู้ทรงคุณวุฒจิ ากสถาบันก ารศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน
ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่าน ี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

8. หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
8.1 	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
8.2		หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

9. การรับรองหลักสูตร

สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
การเมื อ งการปกครอง และแขนงวิ ช าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ แล้ ว โดยอาจบรรจุ เ ข้ า รั บ ราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับ
ตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ  

10.		คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา

10.1		นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม
หลักสูตรหรือว ิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกช ุดว ิชาที่ก ำ�หนดหรือจ ะเลือกศึกษา
เพียงบางชดุ ว ชิ ากไ็ ด้ ทัง้ นี้ ควรเลือกศกึ ษาชดุ ว ชิ าในหมวดวชิ าศกึ ษาทัว่ ไป หมวดวชิ าเฉพาะ (ชุดว ชิ าบงั คับ)
ก่อน แล้วจึงศ ึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
10.2		ชุดว ชิ าประสบการณ์ว ชิ าชีพร ฐั ศาสตร์เป็นช ดุ ว ชิ าทนี่ กั ศึกษาจะตอ้ งลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
10.3		นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไ ด้อ ย่างน้อย 1 ชุดว ิชา แต่ไ ม่เกิน
3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ล งทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา
10.4		หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสามารถสอบผ่านครบทั้ง 3 ชุดวิชา ในแต่ละภาคการ
ศึกษาจะสามารถสำ�เร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดไว้ในหลักสูตร คือ 4 ปี แต่ถ้านักศึกษา
เลือกเรียนเพียง 1 หรือ 2 ชุดวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 12 ปี
10.5 		สำ�หรับนักศึกษาทีป่ ระสงค์จะเข้ารับราชการเป็นตำ�รวจชัน้ สัญญาบัตร เพือ่ ทำ�หน้าทีป่ อ้ งกัน
ปราบปราม หรือจราจร ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้ ในหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) คือ
				10.5.1 	ชุดวิชา 	81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
				10.5.2 ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับ
รัฐศาสตร์
หมายเหตุ    	  * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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				ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบ
ทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะ
กรรมการข้าราชการตำ�รวจ ได้พิจารณาเห็นชอบ 2 ชุดวิชาดังกล่าวแล้วตามบันทึกที่ มท 0667.22/820
ลงวันที่ 27 เมษายน 2533
10.6 		สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอ ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรศึกษาชุดวิชาดังกล่าวข้างต้นทั้งสองชุดวิชา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
10.7 		สำ�หรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำ�แหน่งสัสดี จะต้องศึกษาในแขนงวิชา
การเมืองการปกครองเท่านั้น
10.8 		ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มสธ. และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัครเข้า
ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็น
ชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีก
เพียง 1 ชุดวิชา (จาก 3 ชุดวิชา)
10.9 		นักศึกษาที่เลือกลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่าง
ประเทศ ต้องสอบผ่านชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน
10.10 ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาปกติ ชุดวิชาละ 400 บาท ยกเว้นชุดวิชาที่มีการกำ�หนด
อัตราค่าวัสดุการศึกษาเพิ่มเป็นพิเศษ
10.11 	ขอให้นักศึกษาใช้เ อกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือ ในการศึกษาตลอดหลักสูตร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำ�ไว้ ขอให้
นักศึกษาวางแผนการศึกษา โดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน
ภาคการศึกษาต่างๆ และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นกั ศึกษา
เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
10.12		 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการ
ศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail
ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจำ�ส าขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3575 หรือ 0 2504 8356 - 9
โทรสาร 0 2503 3575 หรือ e-Mail: psoffice@stou.ac.th
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หลักสูตรการศึกษา

10.13		 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/
การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน
คำ�นำ�หน้าช ื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อ ยู่ การขอต่ออายุส ถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออก
จากก ารเ ป็ น นักศึกษา การข อรับใ บป ระเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
การขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการ
สมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำ�ป รึกษาที่สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้
โดยเขียนใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อ ยู่นี้
สำ�นักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยส ุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6
โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th
หมายเหตุ 	แบบฟอร์มใ บค�ำ ร้องเกีย่ วกบั เรือ่ งตา่ งๆ ข้างตน้ นักศึกษาสามารถส�ำ เนาแบบฟอร์มด งั ก ล่าวได้จ ากคูม่ อื น กั ศึกษา
หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp

รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

10

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) 	สำ�เร็จก ารศกึ ษาประโยคมธั ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าต ามทกี่ ระทรวงศกึ ษาธิการ
รับรอง หรือ
2) 	สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
3) 	สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกส าขาวิชา หรือ
4) 	สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา 	
5
17
1
23

หน่วยกิต
30 		
102 	
6 	
138

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
	 	เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		
10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
		 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 		
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
		 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
		 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
		 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น		
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท		
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น		
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย		
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย		
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 		
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรการศึกษา

		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์		
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร 			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4
24 		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102 	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22
132
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์**
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
หมายเหตุ * ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน 
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
		 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 	
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
		 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
		 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
		 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น		
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท		
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น		
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย		
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย		
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 		
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์		
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ 	 * ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		 ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

14

หลักสูตรการศึกษา

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4
24 		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102 	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22
132
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
		 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
		 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
		 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
		 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
หมายเหตุ 	 * เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น		
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท		
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น		
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย		
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย		
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 		
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์		
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
4. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา

หน่วยกิต
18 		
102 	
6
126

หมายเหตุ 	 * ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		 ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

16

หลักสูตรการศึกษา

ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
			 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
			 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
			 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
			 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 	
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ**
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
5. สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18 	
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102 	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
126
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง
			 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
หมายเหตุ 	 * เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรการศึกษา

			 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
			 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
			 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 	
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก
6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
20
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา

หน่วยกิต
12 		
102 	
6
120

หมายเหตุ 	 * ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		 ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน
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ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
			 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
			 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
			 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
			 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 	
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ**
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
** ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรการศึกษา

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6 		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102 	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
19
114
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. 	หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
		 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
		 81310 	 ปรัชญาการเมือง		
			 81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา		
			 83201 	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น		
			 83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
			 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
หมายเหตุ 	 * เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
		 33422 	 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
		 33447 	 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
		 80202 	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
		 80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
		 81311 	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 	
		 81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
		 82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ*
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

		

หมายเหตุ 	 * ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช า 82428 ประชาคมอาเซี ย นในกิ จ การระหว่ า งประเทศ ต้ อ งสอบผ่ า น
		 ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องต้น ก่อน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. 	 สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80205 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
2

ต้น

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ		
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา			
สำ�หรับรัฐศาสตร์

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ		
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
 	
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

10131 	 สังคมมนุษย์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
 	
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

3

ต้น

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

4

ต้น

10111 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย 80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปี
ที่

ภาค

5

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

5

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
81310 	 ปรัชญาการเมือง

2. 	 สำ�เร็จการศึกษา  ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ศิลปหัตถกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1

ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

25

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

26

หลักสูตรการศึกษา

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

3

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ		
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
 	
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์

ภาค

27

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

10111 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

28
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
ปลาย 80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

5

ปลาย 80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
5

ต้น

ต้น

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

3. 	 สำ�เร็จการศึกษา  ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10111 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 	 อารยธรรมมนุษย์
10131 	 สังคมมนุษย์

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ต้น

10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 	 อารยธรรมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
2

ภาค

29

2

ต้น

10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปลาย 10131 	 สังคมมนุษย์
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ึ ษาสาขาวิชาร ัฐศาสตร์
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562
ประจาปี การศก
ึ ษา หน้า 30 ต ัดข้อความชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา ในปี ที่ 2
ห ัวข้อแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
สาหร ับน ักศึกษาทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย ออกทงหมด
ั้
ด ังนี้

ปี
ที่

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

80202

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427

กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81428

กฎหมายวิธพ
ี จ
ิ ารณาความอาญาและ
พยานหลักฐานสาหรับรัฐศาสตร์

3

ต้น

3

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

82327

อาเซียนเบือ
้ งต ้น

ต้น

คงเดิม

ปลาย

82321

คงเดิม

ปลาย
คงเดิม

คงเดิม

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

30
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
----- 	

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
 	
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

3

ต้น

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 10111 	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

4

ต้น

31

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

32
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

5

5

ต้น

ต้น

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

4. 	 สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 	 ศิลปกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 	 อารยธรรมมนุษย์
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
3

ต้น

10141 	 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10121 	 อารยธรรมมนุษย์
10141 	 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 	 ไทยศึกษา

ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
3

ต้น

80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

34
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

ปลาย

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
81310 ปรัชญาการเมือง
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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5. 	 สำ�เร็จการศึกษา  ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 	 อารยธรรมมนุษย์
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
2

ต้น

10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

2

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
3

ต้น

10131 	 สังคมมนุษย์
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10121 	 อารยธรรมมนุษย์
10131 	 สังคมมนุษย์
10151 	 ไทยศึกษา

ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตย
3

ต้น

80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

36
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
ปลาย 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
81310 ปรัชญาการเมือง
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

37

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา 
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

6. 	 สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 	 สังคมมนุษย์
10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
2

ต้น

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
2

ต้น

80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ภาค

ปี
ที่

ภาค

----- 	

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

----- 	

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย

ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
3

ต้น

80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3

ต้น

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
81310 ปรัชญาการเมือง

ต้น

10151 	 ไทยศึกษา
81310 ปรัชญาการเมือง
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปลาย 10131 	 สังคมมนุษย์
80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

ปลาย

7. 	 สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 	 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 	 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
83202 	 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
สำ�หรับนักรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
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หลักสูตรการศึกษา

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

2

ต้น

ปลาย 83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตย
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10151 	 ไทยศึกษา
80102 	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

ปลาย 82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
83203 	 ประชาธิปไตยและกระบวน
การพัฒนาประชาธิปไตย
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา

ปี
ที่

ภาค

3

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

81310 ปรัชญาการเมือง
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

3

ต้น

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
82202 	 การเมืองเปรียบเทียบ
82426 	 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81310 ปรัชญาการเมือง
82201 	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 	 การบริหารการพัฒนาเมือง
และชนบท
80202 	 สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองไทย
80204 	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82321 	 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82327 	 อาเซียนเบื้องต้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

42

หลักสูตรการศึกษา

ปี
ที่

ภาค

4

ต้น

ปลาย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80205 	 พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 	 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 	 การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น
81311 	 หลักและวิธีการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์
81427 	 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 	 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82428 	 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Bachelor of Political Science Program in International Relations
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
Bachelor of Political Science (International Relations)
B.Pol.Sc. (International Relations)

1) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำ�เร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
2) ส�ำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
5) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา หรือ
6) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
7) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
(1) โครงสร้างของหลักสูตร 	
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102 	
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
23
138                        		
        (2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์		
		 10131 สังคมมนุษย์		
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต		
		 10151 ไทยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์		
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์**
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

หมายเหตุ *	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
** เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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หลักสูตรการศึกษา

		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา 	
4
17
1
22

หน่วยกิต
24
102
6
132
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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หลักสูตรการศึกษา

		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4
24
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22
132
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
126
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
5.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม
ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
126
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2
12
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
20
120
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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หลักสูตรการศึกษา

		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร			
ชุดวิชา 	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17
102
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
19
114
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 6 ชุดวิชา
		 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
		 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
		 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
		 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
		 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
		 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

55

		 วิชาเฉพาะด้าน 11 ชุดวิชา
		 บังคับ 8 ชุดวิชา
		 82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
		 82322 สังคมโลก
		 82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
		 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
		 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
		 82327 อาเซียนเบื้องต้น
		 82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
		 82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
		 81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
		 82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
		 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
		 82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
		 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
		 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
		 82429 การระหว่างประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 1 ต้น
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 10121 	 อารยธรรมมนุษย์
ปลาย 10121 	 อารยธรรมมนุษย์
10131 	 สังคมมนุษย์
10131 	 สังคมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมือง
80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
การปกครองไทย
2 ต้น 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ระหว่างประเทศ
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
82322 	 สังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 80212 หลักพื้นฐานทาง
ปลาย 80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82324 เศรษฐกิจและการเมือง
82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
3 ต้น 82227 ความคิดทางการเมือง
3 ต้น 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
และสังคม
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ภาค

ปี
ที่

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
4

ต้น

4
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
----- 	

ปลาย 80410    ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

ปลาย

82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

----- 	

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

57

58

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

5

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

5

ต้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314	หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1

ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3

ต้น

3
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
4

ต้น

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
ต้น

82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

59

60
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ภาค

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ภาค

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
ปลาย

5

ต้น

----- 	

ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
5

ปลาย

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ต้น

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

-----

ึ ษาสาขาวิชาร ัฐศาสตร์
หล ักสูตรการศก
ึ ษา 2560-2562
ประจาปี การศก
ึ ษา หน้า 61 แก้ไขข้อมูลโดยปร ับจานวนชุดวิชาเฉพาะเลือก จากเดิม 1 ชุดวิชา
ห ัวข้อแนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
เป็น 2 ชุดวิชา ในปี ที่ 3 ด ังนี้
ปี

ภาค

ที่
1

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ต้น

1

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

คงเดิม

คงเดิม

ปลาย

ปลาย
คงเดิม

2

ต้น

คงเดิม

2

ต้น

คงเดิม

คงเดิม

ปลาย

ปลาย
คงเดิม

3

ต้น

คงเดิม

3

ต้น

คงเดิม

ปลาย

82326

กฎหมายระหว่างประเทศและ

คงเดิม

ปลาย

82326

องค์การระหว่างประเทศ
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

82321

82321

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

61

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3

ต้น

3
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

62

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
4

ต้น

ปลาย

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
 	
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาศึกษาทั่วไป

1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ภาค

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
ต้น

82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
-----

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

5

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

5

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

4.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

1

ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

63

64

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

2

ต้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3

ต้น

3
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

4

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ภาค
ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
82327 อาเซียนเบื้องต้น
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

5. 	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม
ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

65

66

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ต้น

2

3
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3

ภาค

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82322 สังคมโลก

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

4

ต้น

ปลาย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

80410 ประสบการณ์วิชาชีพ
4
รัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ภาค
ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
82327 อาเซียนเบื้องต้น
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

67

68

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

6. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2

ต้น

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82322 สังคมโลก

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 3
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ต้น

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82227 ความคิดทางการเมือง
และสังคม
82322 สังคมโลก

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
4

ต้น

ปลาย

80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์ 4
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
ต้น

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

69

70

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง
การปกครองไทย
การปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทาง
80212 หลักพื้นฐานทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
2 ต้น 82227 ความคิดทางการเมือง
2 ต้น 10151 ไทยศึกษา
และสังคม
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
82322 สังคมโลก
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะใน
บริบทโลก
ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
ปลาย 82326 กฎหมายระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82327 อาเซียนเบื้องต้น
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
3 ต้น 82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ 3 ต้น 82227 ความคิดทางการเมือง
ระหว่างประเทศ
และสังคม
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
82322 สังคมโลก
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
82328 นโยบายสาธารณะใน
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
บริบทโลก
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ
ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
4

ต้น

ปลาย

80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์ 4

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82324 เศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
82321 การเมืองการปกครอง
ของประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรป
และอเมริกา
82429 การระหว่างประเทศของไทย
ต้น

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
----- 	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย
ทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา
สำ�หรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
82423 การเมืองระหว่างประเทศ
ในเอเชีย
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการ
ระหว่างประเทศ

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปี
ที่

71

72

หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
10111
10121
10131
10141
10151
10161
10162
10163
33207
33421
33422
33447
80101
80102
80111
80202
80203
80204
80205
80206
80207
80212
80308
80309
80410
81310
81311

20111002
20111003
20111004
20111005
20111006
20111008
20111009
20111010
20333005
20333401
20333402
20333404
20802001
20802002
20832001
20802003
20802004
20802005
20802006
20802007
20803001
20832002
20802008
20803002
20805001
20813001
20813002

รายชื่อชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
หลักการบริหารท้องถิ่น
การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมือง
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ




















































































สาขาวิชารัฐศาสตร์

รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
81312
81314
81415
81416
81417
81427
81428

20813003
20813004
20803003
20803004
20803005
20803006
20803007

82201
82202
82227
82321
82322
82324
82325
82326
82327
82328
82423
82425
82426
82427
82428
82429
83201
83202
83203

20822001
20822002
20823010
20803008
20823003
20823005
20823006
20823007
20823011
20823012
20803009
20803010
20803011
20823013
20823014
20823015
20833001
20833002
20833003

รายชื่อชุดวิชา
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน
สำ�หรับรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การเมืองเปรียบเทียบ
ความคิดทางการเมืองและสังคม
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
สังคมโลก
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ*
อาเซียนเบื้องต้น
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
การระหว่างประเทศของไทย
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
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ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ





































หมายเหตุ		 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดชุดวิชา
10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สำ�คัญ
3.	เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121

อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. 	 เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
3. 	 เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี                                               	

10131

สังคมมนุษย์							
Human Society
วัตถุประสงค์

1.
2.
		
3.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม
เพือ่ ให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบ
สังคมมนุษย์
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ลั ก ษณะพื้ น ฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์ การรวมตั ว เป็ น ชุ ม ชนและสั ง คม การกระจาย
และการตัง้ ถิน่ ฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้าง
สังคมที่ดี

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. 	 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
		 และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
4. 	 เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการประยุกต์วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน
5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำ�นึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำ�รงชีวิต

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความเป็นไทยในด้านประวัตศิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. 	 เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต
3. 	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
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10161

หลักสูตรการศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. เพือ่ ให้สามารถใช้ภาษาในการดำ�เนินชีวิตและแสวงหาความรู้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสำ�คัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำ�  ประโยค สำ�นวน
โวหาร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
การใช้ภาษาในการดำ�เนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

10162

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งระบบเสียงภาษาจีนกลาง สัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮัน่ อีว่ ์ พินอิน
(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้
2. 	เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำ�ศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค
และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน
3. 	 เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน

คำ�อธิบายชุดวิชา

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน
(Hànyǔ Pīnyīn) คำ�ศัพท์พนื้ ฐานและบทสนทนาทีใ่ ช้สอื่ สารกันทัว่ ไปในชีวติ ประจำ�วัน โครงสร้างทางไวยากรณ์
และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
วัตถุประสงค์

1.
		
2.
3.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน
ภาษาเขมร
เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำ�ศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ระบบเสี ย งภาษาเขมร การฝึ ก เขี ย นอั ก ษรภาษาเขมร ทั้ ง อั ก ษรเชลี ย ง และอั ก ษรมู ล
คำ�ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน  และการเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำ�ศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

33207

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
Economic and Public Finance
วัตถุประสงค์

77

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธกี ารทางเศรษฐศาสตร์
และการคลังสาธารณะ
2. 	 เพื่อให้สามารถนำ�แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารการคลังสาธารณะ
3. 	 เพือ่ ให้สามารถนำ�แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธกี ารทางการคลังสาธารณะไปประยุกต์
ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธกี ารทางเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค บทบาท
ของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการคลังและงบประมาณ การบริหารรายได้และรายรับของรัฐบาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ
เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำ�งบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางการคลังและงบประมาณของ
ไทย

33421

การบริหารท้องถิ่น
Local Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวความคิดและหลักการบริหารท้องถิ่น และตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการบริหารท้องถิ่นตามแนวทางประชาธิปไตย
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการ
บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่นทั้งในระบบ
สากลและในประเทศไทย
3. เพื่อให้มีความสามารถนำ�แนวความคิดและหลักการบริหารมาใช้วิเคราะห์ปัญหาการ
บริหารท้องถิ่นของไทยได้อย่างมีเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการในการบริหารท้องถิน่ ระบบบริหารท้องถิน่ รูปแบบ โครงสร้างและความ
สัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง นโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น การจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นในประเทศไทย
บทบาทของการบริหารท้องถิน่ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
และแนวโน้มของการบริหารท้องถิ่นไทย
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33422

หลักสูตรการศึกษา

การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
Urban and Rural Development Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำ�คัญ แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาเมืองและ
ชนบท
2. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในขอบเขต แนวทาง รูปแบบ หลักการ วิธกี ารของการบริหาร
การพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการพัฒนาเมืองและ
ชนบทตลอดจนแนวโน้มและทิศทางของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกรณีศึกษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนาชนบท
ทั้งในและต่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสำ�คัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท ขอบเขต แนวทาง
รูปแบบ หลักการและวิธีการของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท แนวโน้มและทิศทางการบริหารการพัฒนา
เมืองและชนบท กรณีศึกษาและตัวอย่างของการบริหารการพัฒนาเมืองและชนบททั้งในและต่างประเทศ

33447

การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
Local Services Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค และวิธีการในการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น
3. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการ
สาธารณะของท้องถิ่น กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการในการการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น ทั้งใน
ภารกิจทัว่ ไปและภารกิจเฉพาะทีส่ �ำ คัญ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การผังเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
การบำ�รุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาใน
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

สาขาวิชารัฐศาสตร์

80101

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
Thai Social and Political History
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย
และผลกระทบที่มีต่อกระบวนการทางการเมืองไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

วิวฒ
ั นาการและการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึง่ มีผลกระทบ
ต่อระบบและกระบวนการทางการเมืองของไทยในสมัยต่างๆ

80102

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.  	เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์
ทฤษฎีการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ
2. 	 เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายสถาบัน กระบวนการ พฤติกรรมและปรากฏการณ์
		 ทางการเมือง

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อำ�นาจอธิปไตย องค์อธิปัตย์
สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ระบบ พฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมือง   
ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง การเมืองระหว่างประเทศ แนวคิด
และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของความคิดและการปฏิบัติในกรณีของรัฐศาสตร์ไทย

80111

หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
Introduction to Thai Politics and Government
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและสาระสำ�คัญของสถาบันและกระบวนการตลอดจน
ปัญหาของการเมืองการปกครองไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

วิวัฒนาการและสาระสำ�คัญของระบบการเมืองการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการ
ทางการเมืองของไทย ปัญหาสําคัญๆ ของการเมืองการปกครองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน
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80202

หลักสูตรการศึกษา

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
Thai Political Institutions and Processes
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางการเมืองไทยของกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาททางการเมือง

คำ�อธิบายชุดวิชา

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำ�และประชาชน และ
กลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง

80203

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
Problems of Thai Political Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความเข้าใจปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย ในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบัน
และกระบวนการทางการเมืองไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

พฤติกรรมในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งใน
ส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำ�และประชาชน และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาท
ทางการเมือง

80204

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
Thai Political Economy
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ในการ
วิเคราะห์การขยายตัวและการสร้างฐานอำ�นาจทางกลุ่มการเมือง และกลุ่มเศรษฐกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของ
กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอำ�นาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มการเมือง และการสร้างฐาน
อำ�นาจทางการเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ

80205

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
Socio-cultural Basis of Thai Politics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมทีม่ ผี ลต่อระบบ  กระบวนการ
และพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

สาขาวิชารัฐศาสตร์

81

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลต่อระบบ กระบวนการ
และพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

80206

ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
Problems of Rural Development in Thailand
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการพัฒนาชนบท และวิธีการแก้ไขปัญหาชนบท

คำ�อธิบายชุดวิชา

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและ
แนวความคิดต่างๆ ในการพัฒนาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแก้ปัญหาชนบททั้งในภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน

80207

ของไทย

ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
(6 หน่วยกิต)
Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขการเมืองส่วนภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

คำ�อธิบายชุดวิชา

สภาพกายภาพ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คม และวั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคต่ า งๆ และ
ชนกลุ่มน้อยของไทย แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยของไทย นโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการเมืองไทยในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย

80212

หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
Introduction to Public Administration and Policy
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความหมาย แนวคิด และแนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมาย แนวคิด และแนวทางในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
สารัตถะ เทคนิคและกระบวนการในการบริหารงานภาครัฐ ธรรมาภิบาลในองค์การ การบริหารงานภาครัฐ
ในกระบวนการประชาธิปไตยและสังคมการเมืองสมัยใหม่
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หลักสูตรการศึกษา

80308

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
Thailand and Foreign Relations
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้เข้าใจวิธกี ารกำ�หนดนโยบายต่างประเทศ และผลกระทบทีม่ ตี อ่ การเมืองการปกครองไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกำ�หนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่มี
ต่อการเมืองการปกครองไทย

80309

ประเทศไทย

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
Current Political Issues
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีการติดตามและสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ทางการเมืองที่มีความสำ�คัญต่อ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ประเด็นปัญหาสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา
ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง ที่เห็นว่ามีความสำ�คัญต่อประเทศไทย

80410

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Professional Experience in Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อสรุปยอดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ
		 วิเคราะห์ อธิบายและทำ�นาย ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้ถูกต้องตามหลักวิชา
2. 	 เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรูท้ างรัฐศาสตร์และแขนงวิชาทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบ
		 อาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. 	 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญและความเป็นวิชาชีพทางรัฐศาสตร์
		 บทบาทต่างๆ ของนักรัฐศาสตร์
4. 	 เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพ
		 และทักษะทางสังคม มีภาวะผู้นำ� และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์แนวคิด องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์และปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในสังคมไทยและต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเพื่อการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมและทำ�นายแนวโน้มในอนาคต  การพัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพ และ
ทักษะทางสังคม มีภาวะผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

81310

ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองของตะวันตกและตะวันออก
2. 	 เพื่อนำ�ไปใช้อธิบายวิเคราะห์ถึงปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ ใน
		 ปัจจุบันได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวความคิดของตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาทาง
การเมืองของเพลโตอริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง โธมัส อไควนัส แมคเคียเวลลี ฮอบส์
รุสโซ มองเตสกิเออ เบนธัม เฮเกล เบิรก์ และมาร์กซ์ แนวความคิดทีส่ �ำ คัญๆ เกีย่ วกับอำ�นาจอธิปไตย  สญ
ั ญา
สังคม เสรีนิยม และสังคมนิยม ปรัชญาการเมืองของตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงปัญหา
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ ในยุคปัจจุบัน และแนวคิดทางการเมืองไทย

81311

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Principles and Methods of Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพในการศึกษารัฐศาสตร์
ตลอดจนแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ที่สำ�คัญเกี่ยวกับรัฐ สถาบันทางการเมือง เป็นต้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณ
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคพฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเน้นเนื้อหาสาระและแนวทาง
ศึกษาวิเคราะห์ทสี่ �ำ คัญๆ เกีย่ วกับรัฐ สถาบันทางการเมือง อำ�นาจ กลุม่ ทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และ
ระบบการเมือง หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งรวมถึงวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษา
อิทธิพลระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคม
ศาสตร์สาขาอื่นๆ ทั้งนี้โดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย  และสถานภาพของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยด้วย
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81312

หลักสูตรการศึกษา

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Principles and Methods of Public Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์
ในแนวสากล และกรณีของประเทศไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสาระ
ของนโยบายสาธารณะ พฤติกรรมองค์การ และวิทยาการจัดการ ตลอดจนการบริหารงานแบบเป็นระบบ
การวินิจฉัยสั่งการ การวิเคราะห์นโยบาย ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่ม บทบาท การแลกเปลี่ยน และการ
ประเมินผล ทั้งโดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย และสถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยด้วย

81314

หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
An Introduction to Political Research
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของศาสตร์ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรู้ทาง
		 รัฐศาสตร์ได้
2. 	 เพื่อให้สามารถนำ�ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาใช้ใน
		 การวิจัยทางรัฐศาสตร์ของไทยได้
3. 	 เพื่อให้สามารถระบุปัญหาอุปสรรคของการวิจัยรัฐศาสตร์ไทยได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้และขอบข่ายของ
การวิจยั ทางรัฐศาสตร์ กรอบแนวคิดทฤษฎีทใี่ ช้ในการวิจยั ทางรัฐศาสตร์ การวิจยั ทางรัฐศาสตร์เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคและทิศทางของการวิจัย
รัฐศาสตร์ไทย

81415

การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
Policy, Project and Project Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในกระบวนการ
การกำ�หนดนโยบาย และวิธีการในการวางโครงการ และการบริหารโครงการ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
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หลั ก พื้ น ฐาน วิ ธี ก าร กระบวนการและวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใ นการกำ � หนดนโยบาย
และในการวางโครงการ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมและพลวัตของแหล่งอำ�นาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การวิเคราะห์โครงการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการและปัญหาในการบริหารโครงการ
นับตั้งแต่การแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอำ�นาจหน้าที่ของ
ผู้จัดโครงการ การควบคุมติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การจัดระบบข่าวสาร และการป้อนกลับ
ทั้งนี้จะศึกษากรณีตัวอย่างของไทยด้วย

81416

การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
Public Personnel Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล ตามหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ความแตกต่างระหว่างการบริหารบุคคลในภาคเอกชนและรัฐบาล

คำ�อธิบายชุดวิชา

ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของระบบราชการในฐานะทีเ่ ป็นอาชีพ  ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โดยเน้นการประเมินบุคคล การฝึกอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน
ทั้งนี้จะได้นำ�ลักษณะของการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐบาลโดยใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

81417

การบริหารและการพัฒนาองค์การ
Organization Management and Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดรูปองค์การตระหนักถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านองค์การที่มีต่อโครงสร้างองค์การและสามารถประเมินผลโครงการ
พัฒนาองค์การได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการจัดรูปองค์การ โดยอาศัยแนวความคิด
เชิงระบบ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านองค์การ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่
มีต่อโครงสร้างขององค์การ  ตลอดจนทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ความจำ�เป็นที่จะ
ต้องพัฒนาการกำ�หนดกลยุทธ์ และวิธีพัฒนาองค์การ การดำ�เนินการตามขั้นตอนและการประเมินผลของ
โครงการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้จะใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

86

81427

หลักสูตรการศึกษา

กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
Criminal Law for Political Science
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักและทฤษฎีของกฎหมาย
		 อาญา ประมวลกฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ ภาคความผิดครบทุกลักษณะ รวมทั้ง
		 ภาคลหุโทษ
2. 	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงและ
		 ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

คำ�อธิบายชุดวิชา

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทำ�ความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำ�ความผิด การกระทำ�ความผิดหลายบท
หรือหลายกระทง การกระทำ�ความผิดอีก อายุความอาญา การกำ�หนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติ
ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์ ตลอดถึงความผิด
ลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด

81428

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์ (6 หน่วยกิต)
Criminal Procedure and Evidence for Political Science
วัตถุประสงค์

1. 	 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น คดี อ าญาและกฎหมาย
		 วิ ธี พิ จ ารณาความอาญาในชั้ น พนั ก งานฝ่ า ยปกครองหรื อ ตำ � รวจ พนั ก งานสอบสวน
		 พนักงานอัยการและศาล
2. 	 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา
3. 	 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงหรือ
		 กฎหมายที่เกิดขึ้นได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อำ�นาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำ�รวจ พนักงาน
อัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับ
ทางอาญา อำ�นาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตาม
คำ�พิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล พยานหลักฐานได้แก่ พยาน
บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชำ�นาญพิเศษ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

82201

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Introduction to International Relations
วัตถุประสงค์

87

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการเมืองระหว่างประเทศ ปัจจัยต่างๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดำ�เนินความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ และการกำ�หนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนเข้าใจที่มาของสาเหตุของสงคราม
ความขัดแย้ง องค์การและวิธีการที่จะขจัดหรือหาทางออกให้กับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

คำ�อธิบายชุดวิชา

การเมืองระหว่างประเทศที่สําคัญต่างๆ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐต่างๆ เช่น ปัจจัยแห่งอํานาจของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ ดุลแห่งอํานาจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกําหนด และวิธีการดําเนินนโยบายต่างประเทศ สาเหตุของสงครามและความขัดแย้ง บทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ รูปแบบของการเมือง
ระหว่างประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยนําเอาทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศที่สําคัญๆ มา
ประกอบการอธิบาย

82202

การเมืองเปรียบเทียบ
Comparative Politics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี วิธกี ารศึกษาเปรียบเทียบทัง้ ในด้านรูปแบบ โครงสร้าง
กระบวนการ และพัฒนาทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และพัฒนาการ
ทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

82227

ความคิดทางการเมืองและสังคม
Political and Social Thoughts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อ ให้มีค วามรู้เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองและสังคมของนักคิดทั้งตะวันออกและ
ตะวันตกซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายปรากฏการณ์และเสนอทางเลือกทางการเมืองและสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา

สารัตถะความคิดทางการเมืองและสังคมของนักคิดตะวันออกและตะวันตกซึง่ เป็นพืน้ ฐานใน
การอธิบายปรากฏการณ์และเสนอทางเลือกทางการเมืองและสังคมทั้งภายในและภายนอก

88

82321

หลักสูตรการศึกษา

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
Governments and Politics in Asia
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงภูมิหลังของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
ในเอเชีย ในเรื่องโครงสร้างหน้าที่ กระบวนการ นโยบายทางการเมืองของประเทศเหล่านั้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

ภูมหิ ลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันตก และเอเชียใต้ โครงสร้าง-หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระบบการเมืองการปกครองในเอเชีย ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในเอเชียด้วย

82322

สังคมโลก
World Society
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโลกปัจจุบัน ภูมิหลังของระบบที่เป็นอยู่เพื่อเป็นรากฐาน
ให้เข้าใจการก่อรูป และพัฒนาการของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
พฤติกรรมทางการเมืองของประเทศมหาอำ�นาจที่มีผลกระทบต่อการเมืองโลก กระแสโลกาภิวัตน์

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้ า งของโลกปั จ จุ บั น และภู มิ ห ลั ง ของระบบที่ เ ป็ น อยู่ โ ดยอธิ บ ายการก่ อ รู ป การ
ขยายตัวหรือการสลายตัวของอารยธรรมที่สำ�คัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุคต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานให้เข้าใจถึงการ
ก่อรูปและพัฒนาการของระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบพฤติกรรมของ
มหาอำ�นาจทั้งในอดีตและปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีทางเศรษฐกิจ การเมือง
และการทหารของชาติมหาอำ�นาจ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์
ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของปัจเจกชนในด้านต่างๆ

82324

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
International Economics and Politics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศลักษณะความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ
โดยพิจารณาถึงอิทธิพลที่การเมืองและเศรษฐกิจมีต่อกันและกันในองค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

89

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งด้านการค้า การเงิน การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือ ความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพิจารณาการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการพึ่งพิง
ทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

82325

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
International Conflicts and Cooperations
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้ง
และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ การก่ อ กำ � เนิ ด พั ฒ นาการและผลกระทบของความขั ด แย้ ง และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้งและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การก่อกำ�เนิด ลักษณะ สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว ความขัดแย้งและความ          
ร่วมมือระหว่างประเทศในมิติและระดับต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง และแนวทางส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี

82326

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
International Law and International Organization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันทั้ง 2 ที่มีต่อเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน

คำ�อธิบายชุดวิชา

ที่ ม าของกฎหมายระหว่ า งประเทศ ตลอดจนปรั ช ญาและแนวความคิ ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในยามสันติ และ
ในยามสงคราม การเกิ ด การพั ฒ นา โครงสร้ า งและอำ � นาจหน้ า ที่ บทบาท ความสำ � เร็ จ และความ
ล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาติ องค์การการ
ค้าโลก ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ และบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
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82327

หลักสูตรการศึกษา

อาเซียนเบื้องต้น
Introduction to ASEAN
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับกรอบแนวคิดและเหตุผลว่าด้วยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาการและผลงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คำ�อธิบายชุดวิชา

กรอบแนวคิดและเหตุผลว่าด้วยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค ตลอดจน
ภูมิหลัง ความเป็นมาในการก่อตั้ง และผลงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

82328

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
Public Policies in Global Contexts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารศึกษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบนั ใน
มิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อกิจการระหว่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิ ด ทฤษฎี และวิ ธี ก ารศึ ก ษานโยบายสาธารณะในยุ ค ปั จ จุ บั น ในมิ ติ ต่ า งๆ อาทิ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงที่ส่งผลต่อกิจการระหว่างประเทศ
(international affairs)

82423

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
International Politics in Asia
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ
ของประเทศในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความร่วมมือหรือความขัดแย้ง เป็นต้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

เหตุการณ์และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชียทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ ในเอเชียอาคเนย์
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ตลอดทัง้ ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมภิ าคต่างๆ ในเอเชียด้วยกันเอง
และระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศภายนอกที่มีผลประโยชน์อย่างมากในเอเชีย โดยจะเชื่อมโยง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ที่มีต่อประเทศไทยด้วย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

82425

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
Political Doctrines and Development Strategies
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ และ
สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของลัทธิการเมืองที่มีต่อการกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของลัทธิ
การเมืองต่อการกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของสังคมที่กำ�ลังพัฒนาในการแก้ปัญหา กรณีตัวอย่างเปรียบเทียบประสบการณ์ใน
การพัฒนาของประเทศที่มีลัทธิการเมืองแตกต่างกัน ตลอดจนพัฒนาการทางแนวคิดในกลุ่มต่างๆ

82426

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
Governments and Politics in Europe and America
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจภูมิหลัง และระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ
ในยุโรปและอเมริกา โดยให้สามารถอธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มามีผลกระทบต่อระบบ
การเมืองการปกครองของประเทศเหล่านั้นได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสร้าง
หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบ
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็น
อยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในยุโรปและอเมริกาด้วย

82427

การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
Human Development in Global Contexts
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิตในบริบทโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมนุษย์

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตทั้งใน
เชิงกายภาพ (physical) และจิตวิญญาณ (spiritual) ในบริบทโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมนุษย์ (human
security)
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82428

หลักสูตรการศึกษา

ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ASEAN Community in International Affairs
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการสถาปนาประชาคมอาเซียนทางด้านการเมืองและความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงเข้าใจโอกาส ปัญหา อุปสรรค และประเด็นท้าทายในมิติต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

การสถาปนาประชาคมอาเซียนทางด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนโอกาส ปัญหา อุปสรรค และประเด็นท้าทายในมิติต่างๆ
Prerequisite: นักศึกษาต้องสอบผ่านชุดวิชาอาเซียนเบื้องต้น ก่อน

82429

การระหว่างประเทศของไทย
Thailand’s Foreign Affairs
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้เข้าใจวิธกี ารกำ�หนดและดำ�เนินนโยบายต่างประเทศ และผลกระทบทีม่ ตี อ่ สังคมไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกําหนดนโยบาย
ต่างประเทศของไทยในสมัยต่างๆ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย

83201

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
Local Politics and Government
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการเมืองการปกครองท้องถิ่นใน
ต่างประเทศและไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น บทบาทรัฐกับการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ พัฒนาการของการเมืองท้องถิ่นไทย
การจัดโครงสร้าง การเมืองท้องถิ่น แนวทางและวิธีการปกครองท้องถิ่น แนวโน้มการเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย

สาขาวิชารัฐศาสตร์

83202

ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
Fundamental Laws for Political Science
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมายโดยทั่วไป
2. 	 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ควรรู้สำ�หรับนักรัฐศาสตร์
3. 	 เพื่อให้นำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้และวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายสำ�หรับรัฐศาสตร์ที่
เกิดขึ้นจริงได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมาย ลั ก ษณะของกฎหมายโดยทั่ ว ไป บ่ อ เกิ ด และวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย
ประเภท และหลักการตีความกฎหมาย การนำ�กฎหมายไปบังคับใช้กับประชาชนและสังคมส่วนรวม
ตลอดจนกฎหมายที่ นั ก รั ฐ ศาสตร์ ค วรรู้ เป็ น ต้ น ว่ า กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายแรงงาน
กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
ไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท

83203

ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
Democracy and Democratization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
2. 	 เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย และรู ป แบบของการเปลี่ ย นผ่ า นไปสู่ 
		 ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย
3. 	 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
ในต่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย อาทิ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย รูปแบบ
ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ตลอดจน
ประสบการณ์ของกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในต่างประเทศ

ภาคผนวก
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หลักสูตรการศึกษา

เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559)
ยกเว้น ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) 	ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) 	ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) 	ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) 	ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) 	ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำ�กิจกรรมภาคปฎิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

18. ชุดวิชา 14421
19. 	ชุดวิชา 14422
20. 	ชุดวิชา 16344
21. 	ชุดวิชา 16360
22. 	ชุดวิชา 16423
23. 	ชุดวิชา 16426
24. 	ชุดวิชา 16440
25. 	ชุดวิชา 16441
26. 	ชุดวิชา 16445
								
27. 	ชุดวิชา 16446
								
28. 	ชุดวิชา 16448
								
29. 	ชุดวิชา 16449
								
30. 	ชุดวิชา 16452
31. 	ชุดวิชา 16455
32. 	ชุดวิชา 16457
33. 	ชุดวิชา 16458
34. 	ชุดวิชา 16463
35. 	ชุดวิชา 20001
36. 	ชุดวิชา 20002
37. 	ชุดวิชา 20101
38. 	ชุดวิชา 20201
39. 	ชุดวิชา 20202
40. 	ชุดวิชา 20203
41. 	ชุดวิชา 21201
42. 	ชุดวิชา 21211
43. 	ชุดวิชา 21311
44. 	ชุดวิชา 21312
45. 	ชุดวิชา 21313
46. 	ชุดวิชา 21321
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การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/การผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ
โทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ
โทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
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หลักสูตรการศึกษา

47. 	ชุดวิชา 21322
48. 	ชุดวิชา 21323
49. 	ชุดวิชา 21324
50. 	ชุดวิชา 21325
51. 	ชุดวิชา 21401
52. 	ชุดวิชา 21411
53. 	ชุดวิชา 21412
54. 	ชุดวิชา 21413
55. 	ชุดวิชา 21421
56. 	ชุดวิชา 21422
57. 	ชุดวิชา 21423
58. 	ชุดวิชา 22151
59. 	ชุดวิชา 22211
60. 	ชุดวิชา 22212
61. 	ชุดวิชา 22231
62. 	ชุดวิชา 22232
63. 	ชุดวิชา 22241
64. 	ชุดวิชา 22242
65. 	ชุดวิชา 22251
66. 	ชุดวิชา 22252
67. 	ชุดวิชา 22301
68. 	ชุดวิชา 22302
69. 	ชุดวิชา 22303
70. 	ชุดวิชา 22305
71. 	ชุดวิชา 22306
72. 	ชุดวิชา 22311
73. 	ชุดวิชา 22312
74. 	ชุดวิชา 22331
75. 	ชุดวิชา 22332
76. 	ชุดวิชา 22341
77. 	ชุดวิชา 22342
78. 	ชุดวิชา 22351
								

สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
พฤติกรรมวัยรุ่น
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์
และความน่าจะเป็น

สาขาวิชารัฐศาสตร์

79. 	ชุดวิชา 22352
80. 	ชุดวิชา 22401
81. 	ชุดวิชา 22402
82. 	ชุดวิชา 22403
83. 	ชุดวิชา 22411
84. 	ชุดวิชา 22412
85. 	ชุดวิชา 22413
86. 	ชุดวิชา 22414
87. 	ชุดวิชา 22415
88. 	ชุดวิชา 22431
89. 	ชุดวิชา 22432
90. 	ชุดวิชา 22433
91. 	ชุดวิชา 22434
92. 	ชุดวิชา 22441
93. 	ชุดวิชา 22448
94. 	ชุดวิชา 22449
95. 	ชุดวิชา 22451
96. 	ชุดวิชา 22452
97. 	ชุดวิชา 22455
98. 	ชุดวิชา 23304
99. 	ชุดวิชา 24402
100. 	ชุดวิชา 24403
101. 	ชุดวิชา 24404
102. 	ชุดวิชา 24405
103. 	ชุดวิชา 27104
104. 	ชุดวิชา 32477
								
105. 	ชุดวิชา 32480
106. 	ชุดวิชา 32485
107. 	ชุดวิชา 33304
108. 	ชุดวิชา 33423
109. 	ชุดวิชา 33443
110. 	ชุดวิชา 51102
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คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
ตรรกศาสตร์ เซต  และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจ
ตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
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หลักสูตรการศึกษา

111. 	ชุดวิชา
112. 	ชุดวิชา
113. 	ชุดวิชา
114. 	ชุดวิชา
115. 	ชุดวิชา
116. 	ชุดวิชา
117. 	ชุดวิชา
118. 	ชุดวิชา
119. 	ชุดวิชา
120. 	ชุดวิชา
121. 	ชุดวิชา
122. 	ชุดวิชา
123. 	ชุดวิชา
124. 	ชุดวิชา
125. 	ชุดวิชา
126. 	ชุดวิชา
127. 	ชุดวิชา
128. 	ชุดวิชา
129. 	ชุดวิชา
130. 	ชุดวิชา
131. 	ชุดวิชา
132. 	ชุดวิชา
133. 	ชุดวิชา
134. 	ชุดวิชา
135. 	ชุดวิชา
136. 	ชุดวิชา
137. 	ชุดวิชา
138. 	ชุดวิชา
139. 	ชุดวิชา
140. 	ชุดวิชา
141. 	ชุดวิชา
142. 	ชุดวิชา
143. 	ชุดวิชา

51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
55310/55325 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
55315/55329 นวดแผนไทย 2
55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
55319/55333 	 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55320/55322 ร่างกายมนุษย์
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

144. 	ชุดวิชา 96408
145. 	ชุดวิชา 96411
146. 	ชุดวิชา 96413
147. 	ชุดวิชา 96414
148. 	ชุดวิชา 97216
149. 	ชุดวิชา 97315
								
150. 	ชุดวิชา 97316
								
151. 	ชุดวิชา 97318
152. 	ชุดวิชา 97403
153. 	ชุดวิชา 97404
154. 	ชุดวิชา 97405
155. 	ชุดวิชา 97406
156. 	ชุดวิชา 97425
157. 	ชุดวิชา 97427
158. 	ชุดวิชา 97431
159. 	ชุดวิชา 97434
160. 	ชุดวิชา 99311
161. 	ชุดวิชา 99412
162. 	ชุดวิชา 99413
163. 	ชุดวิชา 99420
164. 	ชุดวิชา 99421
165. 	ชุดวิชา 99422
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การจัดการระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
การโปรแกรมเว็บ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ ง สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช าเกิ น โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้ น ชุดวิชาที่มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไว้เฉพาะสำ�หรับหลักสูตรนั้นๆ
3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)
รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
พยานหลักฐาน สำ�หรับรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา สำ�หรับรัฐศาสตร์
การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
การบริหารและการพัฒนาองค์การ
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
การเมืองการปกครองท้องถิ่น
การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
การเมืองเปรียบเทียบ
การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
การระหว่างประเทศของไทย
การวางนโยบาย โครงการ และการบริหาร
โครงการ
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
ความคิดทางการเมืองและสังคม
ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำ�หรับ
นักรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ไทยศึกษา

รหัสชุดวิชา

International Law and International
Organization
Criminal Procedure and Evidence for
Political Science
Criminal Law for Political Science
Local Service Management
Urban and Rural Development
Administration
Public Personnel Management
Organization Management and
Development
Human Development in Global Contexts
Governments and Politics in Asia
Local Politics and Government
Governments and Politics in Europe
and America
Comparative Politics
International Politics in Asia
Thailand’s Foreign Affairs
Policy, Project and Project Management

82326

International Conflicts and Cooperations

82325

Political and Social Thoughts
Fundamental Laws for Political Science

82227
83202

Thailand and Foreign Relations
Thai Studies

80308
10151

81428
81427
33447
33422
81416
81417
82427
82321
83201
82426
82202
82423
82429
81415

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
ปรัชญาการเมือง
ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อย
ในประเทศไทย
ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
การเมืองไทย
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
สังคมมนุษย์
สังคมโลก
หลักการบริหารท้องถิ่น
หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ
นโยบายสาธารณะ
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รหัสชุดวิชา

Public Policies in Global Contextsl
ASEAN Community in International Affairs
Democracy and Democratization

82328
82428
83203

Thai Social and Political History
Professional Experience in Political Science
Political Philosophy
Problems of Rural Development in Thailand
Current Political Issues
Political Problems in the Regions and
Minority Groups in Thailand
Problems of Thai Political Development
Socio-cultural Basis of Thai Politics

80101
80410
81310
80206
80309
80207

Khmer for Communication
Thai for Communication
English for Communication
Political Doctrines and Development
Strategies
Science, Technology and Environment
for Life
Thai Political Economy
Economic and Public Finance
International Economics and Politics
Thai Political Institutions and Processes
Human Society
World Society
Principle of Local Administration
An Introduction to Political Research
Introduction to Thai Politics and Government
Introduction to International Relations
Introduction to Public Administration
and Policy

10163
10161
10111
82425

80203
80205

10141
80204
33207
82324
80202
10131
82322
33421
81314
80111
82201
80212
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หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักและวิธีการศึกษาทาง
รัฐประศาสนศาสตร์
หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
อาเซียนเบื้องต้น
อารยธรรมมนุษย์

Introduction to Political Science
Principles and Methods of Public
Administration
Principles and Methods of Political Science
Introduction to ASEAN
Human Civilization

รหัสชุดวิชา
80102
81312
81311
82327
10121

ตารางเปรียบเทียบรหัสชุดวิบัชนา ทึจากเดิ
ก ม 5 หลัก เป็น 8 หลัก

ตารางเปรียบเทียบรหัสชุดวิบัชนา ทึจากเดิ
ก ม 5 หลัก เป็น 8 หลัก

