
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

23 ชุดวชิา ( 138  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10121
10131
10141
10151

10111
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463
80102
80111
80212
80410
82201
82202

82227
82322
82324
82325
82326
82327
82328
82429

81314
81427
81428
82321
82329
82425
82426
82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี
การทูตและนโยบายต่างประเทศ
ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา
การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา
การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การระหวา่งประเทศของไทย

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์

ไทยศึกษา

ความคิดทางการเมอืงและสังคม
สังคมโลก
เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ
อาเซียนเบื้องต้น

หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
การเมอืงเปรียบเทียบ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล

 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
   Bachelor of Political Science Program in International Relations
 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   Bachelor of Political Science (International Relations)

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463
80102
80111
80212
80410
82201
82202

82227
82322
82324
82325

82326
82327

82328

82429

81314
81427
81428

82321

82329

82425

82426
82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา
การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา
การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

อาเซียนเบื้องต้น

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

การระหวา่งประเทศของไทย

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์

ไทยศึกษา
   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ ศิลปหัตถกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
   Bachelor of Political Science Program in International Relations

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา
ความคิดทางการเมอืงและสังคม
สังคมโลก
เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
การเมอืงเปรียบเทียบ

กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์

การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี

การทูตและนโยบายต่างประเทศ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463
80102
80111
80212

80410
82201
82202

82227
82322

82324
82325
82326
82327
82328
82429

81314
81427
81428
82321
82329
82425

82426
82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

*   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์
การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี
การทูตและนโยบายต่างประเทศ
ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา

กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ
อาเซียนเบื้องต้น
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การระหวา่งประเทศของไทย

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์

การเมอืงเปรียบเทียบ
   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ความคิดทางการเมอืงและสังคม
สังคมโลก

เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์

   Bachelor of Political Science Program in International Relations
 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)
 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463
80102
80111
80212
80410
82201

82202

82227
82322
82324
82325
82326
82327

82328
82429

81314
81427
81428
82321

82329

82425

82426

82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา

การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

*   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์
การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี

การทูตและนโยบายต่างประเทศ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ
อาเซียนเบื้องต้น

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การระหวา่งประเทศของไทย

ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

การเมอืงเปรียบเทียบ
   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ความคิดทางการเมอืงและสังคม
สังคมโลก

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
อารยธรรมมนุษย์

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
   Bachelor of Political Science Program in International Relations
 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   Bachelor of Political Science (International Relations)
 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463
80102
80111
80212

80410
82201
82202

82227
82322
82324
82325
82326

82327

82328

82429

81314

81427

81428

82321

82329

82425

82426

82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี

การทูตและนโยบายต่างประเทศ

ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา

การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

การระหวา่งประเทศของไทย

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์

กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์

ความคิดทางการเมอืงและสังคม
สังคมโลก
เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ

อาเซียนเบื้องต้น

หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย
หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
การเมอืงเปรียบเทียบ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   B.Pol.Sc. (International Relations)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
2 ชุดวชิา ( 12 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

2 ชุดวชิา
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463

80102

80111

80212
80410
82201
82202

82227

82322

82324
82325
82326

82327
82328
82429

81314
81427
81428
82321

82329

82425

82426

82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

*   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์
การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี

การทูตและนโยบายต่างประเทศ

ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา

การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

อาเซียนเบื้องต้น
นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
การระหวา่งประเทศของไทย

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์
กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ความคิดทางการเมอืงและสังคม

สังคมโลก

เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *
หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
การเมอืงเปรียบเทียบ

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)
   Bachelor of Political Science (International Relations)
 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
   Bachelor of Political Science Program in International Relations

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา
โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา

41463

80102

80111

80212

80410

82201
82202

82227
82322
82324
82325

82326

82327

82328
82429

81314
81427
81428
82321
82329

82425

82426

82427

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ *   นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

กฎหมายอาญา ส าหรับรัฐศาสตร์
กฎหมายวธิพีิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน ส าหรับรัฐศาสตร์
การเมอืงการปกครองของประเทศในเอเชยี
การทูตและนโยบายต่างประเทศ

ลัทธกิารเมอืงและยทุธศาสตร์ในการพัฒนา

การเมอืงการปกครองในยโุรปและอเมริกา

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

กฎหมายระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศ

อาเซียนเบื้องต้น

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หลักเบื้องต้นของการวจิยัทางรัฐศาสตร์

การเมอืงเปรียบเทียบ

สังคมโลก
เศรษฐกจิและการเมอืงระหวา่งประเทศ
ความขดัแยง้และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

การพัฒนามนุษยใ์นบริบทโลก

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยติุธรรม หลักสิทธมินุษยชน และหลักธรรมาภบิาล

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

หลักพื้นฐานการเมอืงการปกครองไทย

หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ประสบการณ์วชิาชพีรัฐศาสตร์ *

หลักพื้นฐานความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 7 ชุดวชิา

   Bachelor of Political Science Program in International Relations

 : รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   Bachelor of Political Science (International Relations)

 : ร.บ. (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

   B.Pol.Sc. (International Relations)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ

Last updated: 19-March-2021

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 8 ชุดวชิา

ความคิดทางการเมอืงและสังคม

การระหวา่งประเทศของไทย
   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี


