มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: 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)

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแลสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

ปีที่
1

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแลสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

การเมืองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
2

ต้น

10151 ไทยศึกษา

2

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ต้น

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพืน้ ฐานทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

10131 สังคมมนุษย์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและ
อเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย

10131 สังคมมนุษย์

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและ
อเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย

ปีที่

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท

ปีที่

ภาค

80202
80204
81427
81428

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
4

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202
80204
81427
81428

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
4

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
5

ต้น

5

ปลาย 80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ต้น 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
81310 ปรัชญาการเมือง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

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

: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

2

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

และนโยบายสาธารณะ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
10151 ไทยศึกษา

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

2

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ต้น

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพืน้ ฐานทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์

3

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่

4

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

ต้น

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
การเมืองไทย
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

4

ต้น

82321
82327
10111
81310
83201

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
อาเซียนเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปรัชญาการเมือง
การเมืองการปกครองท้องถิ่น

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

ปลาย 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202
80204
81427
81428

5

ต้น

5

ต้น

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government
: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

2

: สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
ต้น 10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ

2

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

82202 การเมืองเปรียบเทียบ
83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
ต้น

10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

3

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81310 ปรัชญาการเมือง

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
3

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
การเมืองไทย

ปีที่
4

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์

81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

5

ภาค
ต้น

5

ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทาง
การเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
ต้น 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
การเมืองไทย
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

และนโยบายสาธารณะ

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
2

ต้น

10151 ไทยศึกษา

และนโยบายสาธารณะ
2

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

3

ต้น

10121 อารยธรรมมนุษย์

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

3

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81310 ปรัชญาการเมือง

81310 ปรัชญาการเมือง

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

ปีที่
1

2

3

ภาค
ต้น

: สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของ
การเมืองไทย
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ
83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
ต้น 10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
ต้น 10131 สังคมมนุษย์
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ประเทศ
ปลาย 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2

3

10121
10131
10151
ปลาย 82202
83202
83203
ต้น 80102
81314
82201
ต้น

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา
การเมืองเปรียบเทียบ
ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปลาย 82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
81310 ปรัชญาการเมือง
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
81310 ปรัชญาการเมือง
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10131 สังคมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

และนโยบายสาธารณะ

และนโยบายสาธารณะ

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
2

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
2

ต้น

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

33421 หลักการบริหารท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์

81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ

82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ

ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา

ประชาธิปไตย
3

ต้น

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ประชาธิปไตย
3

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์
81310 ปรัชญาการเมือง

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10151 ไทยศึกษา
81310 ปรัชญาการเมือง
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปลาย

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and Government)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์

และนโยบายสาธารณะ

และนโยบายสาธารณะ

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
2

ต้น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

83202 ความรูท้ ั่วไปทางกฎหมาย สาหรับนักรัฐศาสตร์
2

ต้น

10151 ไทยศึกษา

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจยั ทางรัฐศาสตร์

ปลาย 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา

ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ประชาธิปไตย

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ประชาธิปไตย

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น
3

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง

3

ต้น

81310 ปรัชญาการเมือง

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
82327 อาเซียนเบื้องต้น

4

ต้น

80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

4

ต้น

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
33447 การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
81311 หลักและวิธกี ารศึกษาทางรัฐศาสตร์
81427 กฎหมายอาญา สาหรับรัฐศาสตร์
81428 กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐาน สาหรับรัฐศาสตร์
82428 ประชาคมอาเซียนในกิจการระหว่างประเทศ

ปลาย

ปลาย 80410 ประสบการณ์วชิ าชีพรัฐศาสตร์

Last updated: 14-June-2017

