มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
5 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 30 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
23
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 138 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
10131 สังคมมนุษย
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 24 หนวยกิต )
17
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 102 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 22 ชุดวิชา ( 132 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 24 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 22 ชุดวิชา ( 132 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
10131 สังคมมนุษย
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
17
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 102 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 21 ชุดวิชา ( 126 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 21 ชุดวิชา ( 126 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
อารยธรรมมนุ
ษ
ย
10121
10131 สังคมมนุษย
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
2 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 12 หนวยกิต )
17
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 102 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
20
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 120 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
10131 สังคมมนุษย
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)
: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)
: สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
1 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 6 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 19 ชุดวิชา ( 114 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
33207 เศรษฐศาสตรและการคลังสาธารณะ
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
81310 ปรัชญาการเมือง
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83201 การเมืองการปกครองทองถิ่น
83202 ความรูทั่วไปทางกฎหมาย สําหรับนักรัฐศาสตร
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
33421 หลักการบริหารทองถิ่น
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
33447 การจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องตน
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ **
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน
ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
** ผูที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ ตองสอบผาน ชุดวิชา 82327 อาเซียนเบื้องตน กอน
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