มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ 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
บังคับ 4 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย
10131 สังคมมนุษย
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
4 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 24 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
22
ชุ
ด
วิ
ช
า
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา
( 132 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

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
บังคับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย
10131 สังคมมนุษย
10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยว ศิลปกรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร
คุณสมบัติผูสมัคร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 18 หนวยกิต )
17
ชุ
ด
วิ
ช
า
( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
( 6 หนวยกิต )
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 21 ชุดวิชา ( 126 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3 ชุดวิชา
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
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
2 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 12 หนวยกิต )
17
ชุ
ด
วิ
ช
า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
( 102 หนวยกิต )
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
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
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสรางหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อยอปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ
Bachelor of Political Science Program in International Relations
: รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
Bachelor of Political Science (International Relations)
: ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)
: สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทาในสาขาอื่นๆ

คุณสมบัติผูสมัคร
โครงสรางของหลักสูตร
1 ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( 6 หนวยกิต )
17 ชุดวิชา ( 102 หนวยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หนวยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา 19 ชุดวิชา ( 114 หนวยกิต )
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
17 ชุดวิชา
วิชาเฉพาะดาน บังคับ 8 ชุดวิชา
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
82322 สังคมโลก
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
82325 ความขัดแยงและความรวมมือระหวางประเทศ
82326 กฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ
82327 อาเซียนเบื้องตน
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
82427 การพัฒนามนุษยในบริบทโลก
วิชาแกน บังคับ 6 ชุดวิชา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
80410 ประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร *
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางประเทศ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
81314 หลักเบื้องตนของการวิจัยทางรัฐศาสตร
81427 กฎหมายอาญา สําหรับรัฐศาสตร
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สําหรับรัฐศาสตร
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82423 การเมืองระหวางประเทศในเอเชีย
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตรในการพัฒนา
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหวางประเทศ
82429 การระหวางประเทศของไทย

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น
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