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คำานำา

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ

และสังคมไทยสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

และระดับโลกสามารถมีทักษะและเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายสถานการณ์และ

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในปี 2562 สาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมือง

การปกครองและแขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศโดยเริม่ใชก้บันกัศกึษาภาคตน้ปกีารศกึษา2563

เป็นต้นไป ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวได้บรรจุชุดวิชา 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลัก

สิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล ในหมวดวิชาเฉพาะ (บังคับ) ตามประกาศคณะกรรมการการ

อดุมศกึษาเรือ่งนโยบายการเตรยีมบคุลากรกอ่นเขา้สูก่ระบวนการยตุธิรรมใหม้หาวทิยาลยัเพือ่ทราบและ

ดำาเนินการต่อไปข้อ2ระบุว่า“ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่มีการผลิตบัณฑิตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพิจารณาพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนโดยบรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ในหมวดวิชาบังคับ”

โดยสาขาวชิาฯมุง่หวงัใหน้กัศกึษามคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางทัง้ทางดา้นการเมอืงเศรษฐกจิและสงัคมและ

สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศได้

สำาหรับเอกสารเล่มนี้ จัดทำาเพื่อให้นักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ได้ใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนแต่ละครั้ง และตรวจสอบโครงสร้างของหลักสูตรในกรณีที่จะสำาเร็จ

การศกึษานกัศกึษาตอ้งเกบ็รกัษาไวต้ลอดระยะเวลาการศกึษาพรอ้มทีจ่ะหยบิใชไ้ดส้ะดวกอกีทัง้นกัศกึษา

ต้องติดตามข่าวการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยด้วย

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสปิยะกุลชัยเดช)

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์

1.  หลัก การ และ เหตุผล
เนื่องจากการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆของไทยในปัจจุบัน เป็นการศึกษาใน

ห้องเรียนสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาในระดับม.6เพื่อรับปริญญาเป็นส่วนใหญ่ส่วนการศึกษานอกห้องเรียน

สำาหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพื่อเพิ่มทักษะบางอย่างที่จำาเป็นสำาหรับ

ชีวิตและการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีขึ้นนั้น ยังมิได้มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยมีโครงการ

และหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่

ใช้ระบบการสอนทางไกลเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา ดังนั้น การเปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

สำาหรับประชาชนทั่วไปที่มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รวมทั้งผู้ที่

มุ่งหวังพัฒนาอาชีพทางการเมืองการปกครองของตน โดยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะบางอย่างในทาง

การเมืองการบริหารงานนั้น นับว่ามีความสำาคัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพบุคคลและการพัฒนา

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทยโดยส่วนรวม

สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัตรสามารถศึกษาได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย

อื่นๆโดยเจตนารมณ์หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้เน้นหนักในด้าน

สังคมไทยทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยอย่างเพียงพออันจะเป็นประโยชน์

ทั้งในด้านความเข้าใจและด้านการนำาวิชาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับสังคมต่อไป

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม(เดมิชือ่สำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)ได้พิจารณาอนุมัติ/ความสอดคล้องของหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 29สิงหาคมพ.ศ. 2562 ปัจจุบันอยู่

ระหวา่งการพจิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรจากสำานกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม

หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติแขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ(หลกัสตูรปรบัปรงุพ.ศ.2563)

สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาความสอดคล้องของ

หลักสูตรแล้วเมื่อวันที่22เมษายนพ.ศ.2563
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2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์เฉพาะ

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองให้กับ

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐทางการเมืองการปกครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และประชาชนทั่วไป

2) เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

และมีความสามารถในการนำาไปใช้ในการพัฒนาการเมืองไทยต่อไป

3) เพือ่สง่เสรมิการศกึษาคน้ควา้วเิคราะห์สงัเคราะห์และการวจิยัในระดบัทอ้งถิน่ภมูภิาค

และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1)เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ให้กับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

2)เพือ่ผลติบณัฑติทางรฐัศาสตรแ์ขนงวชิาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐาน

ที่ดีเกี่ยวกับสังคมไทยและสังคมโลกและมีความสามารถในการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

3)เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติในทางรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3.  คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ดร.จุมพลหนิมพานิช ประธานกรรมการ

 2) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

 3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

 4) ผู้บัญชาการสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรรมการ

 5) นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรรมการ

 6) นายกสมาคมกำานันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย กรรมการ

 7) นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ

 8) คณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
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 9) คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ

10) คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กรรมการ

11) ผู้แทนศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ

  (นายวิชัยเบญจรงคกุล)

12) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสปิยะกุลชัยเดช) 

 13) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

14) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางศิริจันทร์กรุดเที่ยง-รักษาการแทน)



4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราชได้แตง่ตัง้คณะกรรมการประจำาสาขาวชิารฐัศาสตร์เพือ่ทำาหนา้ที่

ดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการ

มอบหมายดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสปิยะกุลชัยเดชประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ดร.พิศาลมุกดารัศมี กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสรชัย กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจรศักดิ์สิทธิ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ม่านศรีสุข กรรมการ

 6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศักดิ์สายจำาปา กรรมการ

 7) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เลขานุการ

 8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางศิริจันทร์กรุดเที่ยง-รักษาการแทน)



5. คณาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการเมืองการปกครอง

ชัยวัฒน์ม่านศรีสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),ร.ม.(การปกครอง),

 M.P.P.(PublicPolicy),Dr.phil(PoliticalScience)

 Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg

ฐปนรรตพรหมอินทร์,รองศาสตราจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธพรอิสรชัย,รองศาสตราจารย์ดร. ร.บ.,น.บ.,ร.ม.(การปกครอง),ร.ด.(เศรษฐศาสตร์

 การเมืองและการบริหารจัดการ)มหาวิทยาลัยบูรพา
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วนัสปิยะกุลชัยเดช,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.(เกียรตินิยม),ร.ม.(การปกครอง)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณธรรมกาญจนสุวรรณ,รองศาสตราจารย์ดร. ศศ.บ.,ร.ม.(การปกครอง),

 รป.ด.,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5.2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ขจรศักดิ์สิทธิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),MIRMITCL

 (DoubleDegree),Ph.D.(Politicsand

 InternationalStudies)UniversityofLeeds

ธโสธรตู้ทองคำา,รองศาสตราจารย์ ร.บ.(เกียรตินิยม),ศ.บ.,บธ.บ.,รป.ม.,

 ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิวพลชมภูพันธุ์,อาจารย์ ร.บ.,ศศ.ม.(ภูมิภาคศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมปฤณนิยมไทย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.,MaîtrisedeSciencesPolitiques

 (ProblèmesInternationaux),Doctoratde

 Sciencessociales(Honorable)

 (Étudeseuropéennes)UniversitédeParis8

สุวิชชญาจันทรปิฎก,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาทิตย์ทองอินทร์,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. คณาจารย์ ประจำา สาขา วิชา 
ขจรศักดิ์สิทธิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),MIRMITCL

 (DoubleDegree),Ph.D.(PoliticsandInternational

 Studies)UniversityofLeeds

ชัยวัฒน์ม่านศรีสุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),ร.ม.(การปกครอง),

 M.P.P.(PublicPolicy),Dr.phil(PoliticalScience)

 Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg

ฐปนรรตพรหมอินทร์,รองศาสตราจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณิชภัทร์กิจเจริญ,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทวีสุรฤทธิกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทสิตาสุพัฒนารังสรรค์,อาจารย์ ร.บ.,M.S.(GlobalEnvironment,Politicsand

 Society)UniversityofEdinburgh
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ธนศักดิ์สายจำาปา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศศ.บ.,ร.ม.(บริหารรัฐกิจ),ปร.ด.(รัฐศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธีรภัทร์เสรีรังสรรค์,ศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยม),ร.ม.(การปกครอง),

 ร.ด.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธโสธรตู้ทองคำา,รองศาสตราจารย์ ร.บ.(เกียรตินิยม),ศ.บ.,บธ.บ.,รป.ม.,

 ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิศาลมุกดารัศมี,รองศาสตราจารย์ดร. ร.บ.,ร.ม.,ร.ด.(การปกครอง)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุทธพรอิสรชัย,รองศาสตราจารย์ดร. ร.บ.,น.บ.,ร.ม.(การปกครอง),ร.ด.(เศรษฐศาสตร์

 การเมืองและการบริหารจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา

วนัสปิยะกุลชัยเดช,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.บ.(เกียรตินิยม),ร.ม.(การปกครอง)

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณธรรมกาญจนสุวรรณ,รองศาสตราจารย์ดร. ศศ.บ.,ร.ม.(การปกครอง),

 รป.ด.,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วรารักเฉลิมพันธุศักดิ์,รองศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกยีรตนิยิม),ร.ม.(การระหวา่งประเทศและการทตู),

 Ph.D.(PoliticalScience/InternationalRelations)

 TheUniversityofBirmingham

วรวลัญช์โรจนพล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),ร.ด.(การเมืองไทยและ

 การเมืองเปรียบเทียบ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 (เมื่อจบปริญญาตรีได้สิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเข้าเรียน

 ปริญญาเอก)

ศิวพลชมภูพันธุ์,อาจารย์ ร.บ.,ศศ.ม.(ภูมิภาคศึกษา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมปฤณนิยมไทย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ร.บ.,MaîtrisedeSciencesPolitiques

 (ProblèmesInternationaux),Doctoratde

 Sciencessociales(Honorable)

 (Étudeseuropéennes)UniversitédeParis8

สุวิชชญาจันทรปิฎก,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาทิตย์ทองอินทร์,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การระหว่างประเทศและการทูต) 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกวีร์มีสุข,อาจารย์ ร.บ.,ร.ม.(การปกครอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

7.  หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดสอน2หลักสูตรคือ

7.1หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการเมืองการปกครอง

7.2หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8. คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
8.1 นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม

หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษาโดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษา

เพยีงบางชดุวชิากไ็ด้ทัง้นี้ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปหมวดวชิาเฉพาะ(ชดุวชิาบงัคบั)

ก่อนแล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ(ชุดวิชาเลือก)และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

8.2 ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน

เมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

8.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย1ชุดวิชาแต่ไม่เกิน

3ชุดวิชาส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน1ชุดวิชา

8.4 หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสามารถสอบผ่านครบทั้ง 3 ชุดวิชา ในแต่ละภาคการ

ศึกษาจะสามารถสำาเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร คือ 4ปี แต่ถ้านักศึกษา

เลือกเรียนเพียง1หรือ2ชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน12ปี

8.5 สำาหรบันกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้รบัราชการเปน็ตำารวจชัน้สญัญาบตัรเพือ่ทำาหนา้ทีป่อ้งกนั

ปราบปรามหรือจราจรควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่อไปนี้ในหมวดวิชาเฉพาะ(ชุดวิชาเลือก)คือ

  8.5.1 ชุดวิชา81427กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

  8.5.2 ชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับ

รัฐศาสตร์

  ทั้งสองชุดวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมกฎหมายไทย 3 วิชา คือ กฎหมายอาญาครบ

ทุกลักษณะ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งคณะ

กรรมการข้าราชการตำารวจ ได้พิจารณาเห็นชอบ2 ชุดวิชาดังกล่าวแล้วตามบันทึกที่ มท 0667.22/820

ลงวันที่27เมษายน2533

8.6 สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งปลัดอำาเภอปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรศึกษาชุดวิชาดังกล่าวข้างต้นทั้งสองชุดวิชาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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8.7 สำาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับราชการในตำาแหน่งสัสดี จะต้องศึกษาในแขนงวิชา

การเมืองการปกครองเท่านั้น

8.8 ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมสธ. และใช้คุณวุฒิดังกล่าวสมัครเข้า

ศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเทียบโอนชุดวิชา 81427กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

และชุดวิชา 81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ มาใช้เป็น

ชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะได้ทั้ง 2 ชุดวิชา และจะต้องศึกษาชุดวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะอีก

เพียง1ชุดวิชา(จาก3ชุดวิชา)

8.9ค่าวัสดุการศึกษาชุดวิชาปกติชุดวิชาละ400บาทยกเว้นชุดวิชาที่มีการกำาหนดอัตรา

ค่าวัสดุการศึกษาเพิ่มเป็นพิเศษ

8.10ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตรกรณี

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้ ขอให้

นักศึกษาวางแผนการศึกษา โดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน

ภาคการศกึษาตา่งๆและตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนัเนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนญุาตใหน้กัศกึษา

เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

8.11 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการ

ศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสารหรือ e-Mail

ตามที่อยู่นี้

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชารัฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

 โทรศัพท์025033575หรือ025048356-9

 โทรสาร025033575หรือe-Mail:psoffice@stou.ac.th

8.12 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน

คำานำาหน้าชื่อ-ชื่อสกุลการเปลี่ยนที่อยู่การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษาการลาพักการศึกษาการลาออก

จากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา

การขอรับใบรายงานผลการศึกษารวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการ

สมัครเป็นนักศึกษาการลงทะเบียนเรียนและการสอบสามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้

โดยเขียนใบคำาร้องทั่วไป(มสธ.11)จดหมายโทรศัพท์โทรสารหรือe-Mailตามที่อยู่นี้
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 สำานักทะเบียนและวัดผล

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120

 โทรศัพท์025033598-9หรือ025033632หรือ025047231-6

 โทรสาร029829607หรือ025033595หรือe-Mail:re.reoffice@stou.ac.th

หมายเหตุ แบบฟอรม์ใบคำารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆขา้งตน้นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วได้จากคูม่อืนกัศกึษา

หรือdownloadได้จากเว็บไซต์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp



รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม รัฐศาสตรบัณฑิต(การเมืองการปกครอง)

อักษรย่อ ร.บ.(การเมืองการปกครอง)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ BachelorofPoliticalScience(PoliticsandGovernment)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Pol.Sc.(PoliticsandGovernment)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)สำาเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย(ม.6)หรอืเทยีบเทา่ตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรองหรือ

2)สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)ทุกสาขาวิชาหรือ

3)สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทุกสาขาวิชาหรือ

4)สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหต ุ  1. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 4) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคย

   ถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

  2. บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

   หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาทและลุแก่โทษ

   ในการกระทำาจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษาทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด5ปี

   นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร 

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1. สำาเร็จการศึกษาม.6หรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 23	 138

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10131 สังคมมนุษย์

  10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  วิชาแกน 7 ชุดวิชา

  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

    และหลักธรรมาภิบาล

  80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

  80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

  80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

  80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์**

  82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  82202 การเมืองเปรียบเทียบ

  วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

  บังคับ8ชุดวิชา

  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

  80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
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  81310 ปรัชญาการเมือง

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

  83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

  83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์

  83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

  และเลือก2ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33311 การบริหารโครงการ

  33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

  33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์ 

  81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์ 

  82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

  82327 อาเซียนเบื้องต้น

  82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ภาคผนวก)

2. สำาเร็จการศึกษาปวท.ทุกสาขา

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  1)สำาเร็จการศึกษาปวท.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจศิลปหัตถกรรม

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชาได้แก่

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10121 อารยธรรมมนุษย์
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   10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  2)สำาเร็จการศึกษาปวท.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรกรรม คหกรรม

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชาได้แก่

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  วิชาแกน 7 ชุดวิชา

  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

    และหลักธรรมาภิบาล

  80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

  80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

  80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

  80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

  82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  82202 การเมืองเปรียบเทียบ

  วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

  บังคับ8ชุดวิชา

  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

  80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

  81310 ปรัชญาการเมือง

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

  83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

  83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์

  83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

  และเลือก2ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33311 การบริหารโครงการ

  33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

  33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

หมายเหตุ *นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

  81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

  82327 อาเซียนเบื้องต้น

  82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ภาคผนวก)

3. สำาเร็จการศึกษาปวส.ทุกสาขาวิชา

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 126

(2) ราย ละเอียด ของ หลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  1)สำาเร็จการศึกษาปวส.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

   ท่องเที่ยวศิลปกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  2)สำาเร็จการศึกษาปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมคหกรรม เกษตรกรรมประมง

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   3ชุดวิชาได้แก่

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา
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 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  วิชาแกน 7 ชุดวิชา

  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

    และหลักธรรมาภิบาล

  80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

  80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

  80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

  80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

  82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  82202 การเมืองเปรียบเทียบ

  วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

  บังคับ8ชุดวิชา

  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

  80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

  81310 ปรัชญาการเมือง

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

  83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

  83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์

  83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

  และเลือก2ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33311 การบริหารโครงการ

  33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

  33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

  81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

  82327 อาเซียนเบื้องต้น

  82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

หมายเหตุ *นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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หมายเหตุ *นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ภาคผนวก)

4. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 20	 120

(2) ราย ละเอียด ของ หลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป2ชุดวิชา(12หน่วยกิต)

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  วิชาแกน 7 ชุดวิชา

  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

    และหลักธรรมาภิบาล

  80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

  80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

  80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

  80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

  82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  82202 การเมืองเปรียบเทียบ

  วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

  บังคับ8ชุดวิชา

  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

  80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

  81310 ปรัชญาการเมือง



สาขาวิชารัฐศาสตร์ 17

หล
ักส

ูตร
รัฐ
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

แข
นง
วิช
าก
าร
เม
ือง
กา
รป
กค

รอ
ง

หล
ักส

ูตร
รัฐ
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

แข
นง
วิช
าก
าร
เม
ือง
กา
รป
กค

รอ
ง

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

  83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

  83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์

  83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

  และเลือก2ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33311 การบริหารโครงการ

  33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

  33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

  81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

  82327 อาเซียนเบื้องต้น

  82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ภาคผนวก)

5. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร   ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 102

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 19	 114

(2) ราย ละเอียด ของ หลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ17ชุดวิชา(102หน่วยกิต)

  วิชาแกน 7 ชุดวิชา

  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

    และหลักธรรมาภิบาล

  80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
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  80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

  80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

  80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

  82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  82202 การเมืองเปรียบเทียบ

  วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

  บังคับ8ชุดวิชา

  33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

  80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

  80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย

  81310 ปรัชญาการเมือง

  81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

  83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

  83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์

  83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

  และเลือก2ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  33311 การบริหารโครงการ

  33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

  33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย

  80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

  81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

  81427 กฎหมายอาญาสำาหรับรัฐศาสตร์

  81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

  82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

  82327 อาเซียนเบื้องต้น

  82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ภาคผนวก)

หมายเหตุ *นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน3ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1. สำาเร็จการศึกษาม.6หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111

10121

10141

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1 ต้น

ปลาย 80111

80205

80212

หลักพื้นฐานการเมือง

การปกครองไทย

พื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมของการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทาง

รัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ

ปลาย 10121

10141

80111

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

หลักพื้นฐานการเมือง

การปกครองไทย

2 ต้น 10131

10151

80102

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

2 ต้น 10131

10151

80102

สังคมมนุษย์

ไทยศึกษา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207

80202

83202

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

สาธารณะ

สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย

ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 33207

82202

83202

เศรษฐศาสตร์และการคลัง

สาธารณะ

การเมืองเปรียบเทียบ

ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 81314

82201

83201

หลักเบื้องต้นของการวิจัย

ทางรัฐศาสตร์

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครองท้องถิ่น

3 ต้น 81310

82201

83201

ปรัชญาการเมือง

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ปลาย 82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83203 ประชาธิปไตยและกระบวน

 การพัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

ปลาย 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน 

 และหลักธรรมาภิบาล

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

		----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์

 ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442

80204

81427

81428

82321

82327

82426

การจัดการเชิงกลยุทธ์

ในภาครัฐ

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

กฎหมายอาญา

สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและพยานหลักฐาน

สำาหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง

ของประเทศในเอเชีย

อาเซียนเบื้องต้น

การเมืองการปกครองในยุโรป

และอเมริกา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 41463

81310

-----

องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

และหลักธรรมาภิบาล

ปรัชญาการเมือง

ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

4 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

	----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา 

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา 

 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311

33449

81311

81427

81428

การบริหารโครงการ

การบริหารการบริการสาธารณะ

และเครือข่าย

หลักและวิธีการศึกษา

ทางรัฐศาสตร์

กฎหมายอาญา

สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและพยานหลักฐาน

สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

ปลาย 80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

5 ต้น 5 ต้น 80410

81314

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

หลักเบื้องต้นของการวิจัย

ทางรัฐศาสตร์
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2. สำาเร็จการศึกษาปวท.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจศิลปหัตถกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

1 ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 81310

82201

83201

ปรัชญาการเมือง

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

การเมืองการปกครองท้องถิ่น

3 ต้น 10111

81310

83201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปรัชญาการเมือง

การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย 41463

83203

	-----

องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

และหลักธรรมาภิบาล

ประชาธปิไตยและกระบวนการ

พัฒนาประชาธิปไตย

ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

ปลาย 41463

80202

80212

องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน

และหลักธรรมาภิบาล

สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองไทย

หลักพื้นฐานทาง

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ รัฐประศาสนศาสตร์

33442

80204

81427

81428

82321

82327

82426

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

กฎหมายอาญา

สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและพยานหลักฐาน

สำาหรับรัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง

ของประเทศในเอเชีย

อาเซียนเบื้องต้น

การเมืองการปกครองในยุโรป

และอเมริกา

และนโยบายสาธารณะ

4 ต้น 80205

-----

-----

พื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมของการเมืองไทย

ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

4 ต้น 81314

-----

-----

หลักเบื้องต้นของการวิจัย

ทางรัฐศาสตร์

ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311

33449

81311

การบริหารโครงการ

การบริหารการบริการสาธารณะ

และเครือข่าย

หลักและวิธีการศึกษา

ทางรัฐศาสตร์

33311

33449

81311

การบริหารโครงการ

การบริหารการบริการสาธารณะ

และเครือข่าย

หลักและวิธีการศึกษา

ทางรัฐศาสตร์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81427

81428

กฎหมายอาญา

สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและพยานหลักฐาน

สำาหรับรัฐศาสตร์

81427

81428

กฎหมายอาญา

สำาหรับรัฐศาสตร์

กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและพยานหลักฐาน

สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ปลาย 80205

83203

-----

พื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมของการเมืองไทย

ประชาธิปไตยและกระบวนการ

พัฒนาประชาธิปไตย

ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

5 ต้น 5 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
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3. สำาเร็จการศึกษาปวท.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเกษตรกรรมคหกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

1 ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

2 ต้น 10151

80102

80205

ไทยศึกษา

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

พื้นฐานทางสังคมและ

วัฒนธรรมของการเมืองไทย

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น  81310 ปรัชญาการเมือง

 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

  ระหว่างประเทศ

 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

3 ต้น  81310 ปรัชญาการเมือง

 82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

  ระหว่างประเทศ

 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

ปลาย  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

  ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

  และหลักธรรมาภิบาล

 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

  พัฒนาประชาธิปไตย

 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

ปลาย  80202 สถาบันและกระบวนการ

  ทางการเมืองไทย

 80212 หลักพื้นฐานทาง

  รัฐประศาสนศาสตร์และ

  นโยบายสาธารณะ

 82202 การเมืองเปรียบเทียบ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

4 ต้น  80205 พื้นฐานทางสังคมและ

  วัฒนธรรมของการเมืองไทย

4 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

		 -----	 ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

 33311 การบริหารโครงการ

 33449 การบริหารการบริการ

  สาธารณะและเครือข่าย

 81311 หลักและวิธีการศึกษา

  ทางรัฐศาสตร์

 81427 กฎหมายอาญา

  สำาหรับรัฐศาสตร์

 81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

  ความอาญาและพยานหลักฐาน

  สำาหรับรัฐศาสตร์

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพ

  รัฐศาสตร์

ปลาย  41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

  ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน 

  และหลักธรรมาภิบาล

 83203 ประชาธิปไตยและกระบวน

  การพัฒนาประชาธิปไตย

 -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

 33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั

 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

 81427 กฎหมายอาญาสำาหรบัรฐัศาสตร์

 81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

  ความอาญาและพยานหลกัฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

 82321 การเมืองการปกครอง

  ของประเทศในเอเชีย

 82327 อาเซียนเบื้องต้น

 82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

  และอเมริกา

5 ต้น 5 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

4. สำาเร็จการศึกษาปวส.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

1 ต้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับนักรัฐศาสตร์

3 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์



สาขาวิชารัฐศาสตร์ 29

หล
ักส

ูตร
รัฐ
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

แข
นง
วิช
าก
าร
เม
ือง
กา
รป
กค

รอ
ง

หล
ักส

ูตร
รัฐ
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

แข
นง
วิช
าก
าร
เม
ือง
กา
รป
กค

รอ
ง

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

83203 ประชาธิปไตยและกระบวน

 การพัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

ปลาย 80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

4 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

81310 ปรัชญาการเมือง

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา



4 ต้น 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

81310 ปรัชญาการเมือง

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมอืงการปกครองในยโุรปและ

 อเมริกา

5. สำาเร็จการศึกษาปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมคหกรรมเกษตรกรรมประมงและเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

1 ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์ 

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์และ 

 นโยบายสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับนักรัฐศาสตร์

3 ต้น 80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการ

 สาธารณะและเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

83203 ประชาธปิไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญาสำาหรับ

 รัฐศาสตร์

ปลาย 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

83203 ประชาธิปไตยและกระบวน

 การพัฒนาประชาธิปไตย
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

4 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

81310 ปรัชญาการเมือง

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

4 ต้น 81310 ปรัชญาการเมือง

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

ปลาย ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา
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6. สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

1 ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์และ

 นโยบายสาธารณะ

2 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

2 ต้น 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

 การปกครองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

3 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบรหิารการบรกิารสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจดัการเชงิกลยทุธใ์นภาครฐั

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความ

 อาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

4 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

81310 ปรัชญาการเมือง

4 ต้น 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน 

 และหลักธรรมาภิบาล

81310 ปรัชญาการเมือง

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

1 ต้น

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย 80111 หลักพื้นฐานการเมือง

80212 หลักพื้นฐานทาง

 รัฐประศาสนศาสตร์

 และนโยบายสาธารณะ

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย

 สำาหรับรัฐศาสตร์

2 ต้น 81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

 ทางรัฐศาสตร์

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง

 สาธารณะ

80202 สถาบันและกระบวนการ

 ทางการเมืองไทย

82202 การเมืองเปรียบเทียบ

7. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

81310 ปรัชญาการเมือง

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33449 การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

 ยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชน

 และหลักธรรมาภิบาล

81310 ปรัชญาการเมือง

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

 ระหว่างประเทศ

ปลาย 83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา

ปลาย 80205 พื้นฐานทางสังคมและ

 วัฒนธรรมของการเมืองไทย

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการ

 พัฒนาประชาธิปไตย

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลักฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

82321 การเมืองการปกครอง

 ของประเทศในเอเชีย

82327 อาเซียนเบื้องต้น

82426 การเมืองการปกครองในยุโรป

 และอเมริกา
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ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4 ต้น 83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น

----- ชุดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก1ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

33311 การบริหารโครงการ

33499 การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย
81311 หลักและวิธีการศึกษา

 ทางรัฐศาสตร์

81427 กฎหมายอาญา

 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428 กฎหมายวิธีพิจารณา

 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย ปลาย 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์





รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Bachelor of Political Science Program in International Relations

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)		

อักษรย่อ	 ร.บ.	(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)		

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Political	Science	(International	Relations)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ	 B.Pol.Sc.	(International	Relations)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)	 สำาเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย	(ม.6)	หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร	

รับรอง	หรือ

2)	 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค	(ปวท.)	ทุกสาขาวิชา	หรือ

3)	 สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ทุกสาขาวิชา	หรือ

4)	 สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

5)	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

	

หมายเหต ุ	 	 1.	 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ	 1)	 -	 5)	 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	 หรือเคย

	 	 	 ถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

	 	 2.	 บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

		 	 	 หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดยมิได้มีเจตนากระทำาความผิด	หรือกระทำาโดยประมาท	และลุแก่โทษ

	 	 	 ในการกระทำา	จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา	ทั้งนี้เมื่อพ้นกำาหนด	5	ปี

		 	 	 นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	ม.6	หรือเทียบเท่�  

 (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	ชุดวิช�

	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์	 	

	 	 10131	 สังคมมนุษย์	 	

	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 	

	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 และเลือก	1	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 	

	 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 	 	 	 และหลักธรรมาภิบาล

	 	 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

	 	 80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

	 	 80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

	 	 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์**

	 	 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

หมายเหตุ	 *	 	โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได	้ทัง้นี	้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย		

	 **	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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	 	 วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

  บังคับ	8	ชุดวิช�

	 	 82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	 82322	 สังคมโลก

	 	 82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 	 82327	 อาเซียนเบื้องต้น

	 	 82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

	 	 82429	 การระหว่างประเทศของไทย

	 	 และเลือก	2	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 	 81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

	 	 82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

	 	 82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

	 	 82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

	 	 82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

	 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือใน	

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	(ภาคผนวก)

	 	 	 	
2.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวท.	ทุกส�ข�วิช�

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 4	 24

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 102

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

  1)	สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวท.	ประเภทวิช�บริห�รธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	ได้แก่

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิช�

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 	 และเลือก	1	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 	 10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 	 2)	สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวท.	ประเภทวิช�ช่�งอุตส�หกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม

   ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	4	ชุดวิชา	ได้แก่

	 	 	 บังคับ	3	ชุดวิช�

   10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

		 	 	 และเลือก	1	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

   10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

	 	 	 10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

	 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 และหลักธรรมาภิบาล

	 	 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

	 	 80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

	 	 80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

	 	 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

	 	 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

หมายเหตุ *	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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	 	 วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

  บังคับ	8	ชุดวิช�

	 	 82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	 82322	 สังคมโลก

	 	 82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 	 82327	 อาเซียนเบื้องต้น

	 	 82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

	 	 82429	 การระหว่างประเทศของไทย

	 	 และเลือก	2	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 	 81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

	 	 82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

	 	 82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

	 	 82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

	 	 82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	(ภาคผนวก)

3.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวส.	ทุกส�ข�วิช�

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 ชุดวิชา  หน่วยกิต

	 ก.	 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 3	 18

	 ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ	 17	 102

	 ค.	 หมวดวิชาเลือกเสรี	 1	 6

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 126
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(2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  1)	สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวส.	ประเภทวิช�พ�ณิชยกรรมหรือบริห�รธุรกิจ	อุตส�หกรรม

	 	 	 ท่องเที่ยว	ศิลปกรรม	ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	ได้แก่

	 	  10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 	 2)	 สำ�เรจ็ก�รศกึษ�	ปวส.	ประเภทวชิ�อตุส�หกรรม	อตุส�หกรรมสิง่ทอ	คหกรรม	เกษตรกรรม 

		 	 	 ประมง	และเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชา

	 	 	 ศึกษาทั่วไป	3	ชุดวิชา	ได้แก่

	 	 	 10121	 อารยธรรมมนุษย์

	 	 	 10131	 สังคมมนุษย์

	 	 	 10151	 ไทยศึกษา

	 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 17 ชุดวิชา (102 หน่วยกิต)

	 	 วิชาแกน	7	ชุดวิชา

	 	 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 และหลักธรรมาภิบาล

	 	 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

	 	 80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

	 	 80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

	 	 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

	 	 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

  บังคับ	8	ชุดวิช�

	 	 82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	 82322	 สังคมโลก

	 	 82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 	 82327	 อาเซียนเบื้องต้น

หมายเหตุ *	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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	 	 82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

	 	 82429	 การระหว่างประเทศของไทย

	 	 และเลือก	2	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 	 81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

	 	 82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

	 	 82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

	 	 82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

	 	 82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

	 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรปริญญาตรี		หรือเทียบเท่า	(ภาคผนวก)

4.	 	สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�

(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	7	ชุดวิชา

	 	 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 และหลักธรรมาภิบาล

	 	 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

	 	 80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

	 	 80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
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	 	 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

	 	 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 82202	 การเมืองเปรียบเทียบ	 	

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

  บังคับ	8	ชุดวิช�

	 	 82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	 82322	 สังคมโลก

	 	 82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 	 82327	 อาเซียนเบื้องต้น

	 	 82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

	 	 82429	 การระหว่างประเทศของไทย

	 	 และเลือก	2	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 	 81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

	 	 82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

	 	 82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

	 	 82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

	 	 82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

	 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	(ภาคผนวก)

หมายเหตุ *	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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5. 	สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�  

   (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	7	ชุดวิชา

	 	 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน	

	 	 	 	 และหลักธรรมาภิบาล	

	 	 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

	 	 80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

	 	 80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

	 	 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*

	 	 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 	 82202	 การเมืองเปรียบเทียบ	

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	10	ชุดวิชา

  บังคับ	8	ชุดวิช�

	 	 82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

	 	 82322	 สังคมโลก

	 	 82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

	 	 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 	 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

	 	 82327	 อาเซียนเบื้องต้น

	 	 82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

	 	 82429	 การระหว่างประเทศของไทย

หมายเหตุ *	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน	3	ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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	 	 และเลือก	2	ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 	 81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

	 	 81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 81428	 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์

	 	 82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

	 	 82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ

	 	 82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

	 	 82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

	 	 82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

	 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

	 	 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ	 ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร	 หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร	ปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	(ภาคผนวก)
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	ม.6	หรือเทียบเท่�

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151	 ไทยศึกษา

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

1 ต้น

ปลาย 10121		 อารยธรรมมนุษย์

10131		 สังคมมนุษย์

80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

ปลาย 10121		 อารยธรรมมนุษย์

10131		 สังคมมนุษย์

80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

2 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322		 สังคมโลก

2 ต้น 10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151	 ไทยศึกษา

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

ปลาย 80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

3 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

3 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322	 สังคมโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

4 ต้น 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา	

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

4 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะใน

	 บริบทโลก

ปลาย 80410				ประสบการณว์ชิาชพีรฐัศาสตร์

----- 	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

5 ต้น 5 ต้น 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 	หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

2.	สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวท.	ทุกส�ข�วิช�

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121	 อารยธรรมมนุษย์

10151	 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131	 สังคมมนุษย์*

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

1 ต้น

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

หมายเหตุ *	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

	 **	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม
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หมายเหตุ *	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	คหกรรม	

	 **	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวท.	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322	 สังคมโลก

2 ต้น 10121	 อารยธรรมมนุษย์

10151	 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131		 สังคมมนุษย์*

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

ปลาย 82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

ปลาย 82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

3 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

3 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322	 สังคมโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา	

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	2	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา	

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

4 ต้น -----  ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาศึกษาทั่วไป	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

4 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

ปลาย 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ ปลาย -----  ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาศึกษาทั่วไป	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

5 ต้น 5 ต้น 	 80410	 	ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

 -----			ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

	 81314	 	หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 	 	ทางรัฐศาสตร์
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หมายเหตุ *	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	คหกรรม	เกษตรกรรม	ประมง	และเทคโนโลยีสารสนเทศ

													และการสื่อสาร	

	 **	สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา	ปวส.	ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลกัฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

3.	 สำ�เร็จก�รศึกษ�	ปวส.	ทุกส�ข�วิช� 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121	 อารยธรรมมนุษย์

10151	 ไทยศึกษา

 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131	 สังคมมนุษย์*	

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**

1 ต้น

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

2 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322	 สังคมโลก

2 ต้น 10151	 ไทยศึกษา

82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

และเลอืก 1 ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้

10131	 สังคมมนุษย์*

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและ

	 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต**
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

ปลาย 10121	 อารยธรรมมนุษย์

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

3 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

3 ต้น 80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82322	 สังคมโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา	

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

4 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย ปลาย 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

4.	 	สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ�หรือเทียบเท่�

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10131	 สังคมมนุษย์

10151	 ไทยศึกษา

80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

1 ต้น

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82322	 สังคมโลก

2 ต้น 10131	 สังคมมนุษย์

10151	 ไทยศึกษา

80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์	

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

3 ต้น 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

3 ต้น 82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82322	 สังคมโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา	

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

4 ต้น 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย ปลาย 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร	์

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

5.		 	สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151	 ไทยศึกษา

80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

1 ต้น

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ

ปลาย 80111	 หลักพื้นฐานการเมือง

	 การปกครองไทย

80212	 หลักพื้นฐานทาง

	 รัฐประศาสนศาสตร์

	 และนโยบายสาธารณะ

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82322	 สังคมโลก

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

2 ต้น 10151	 ไทยศึกษา

80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์

	 ระหว่างประเทศ

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

ปลาย 82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและ

	 องค์การระหว่างประเทศ

82327	 อาเซียนเบื้องต้น

82429	 การระหว่างประเทศของไทย

3 ต้น 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

3 ต้น 82227	 ความคิดทางการเมือง

	 และสังคม

82322	 สังคมโลก

82328	 นโยบายสาธารณะ

	 ในบริบทโลก

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา

ปลาย 41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการ

	 ยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน

	 และหลักธรรมาภิบาล

82324	 เศรษฐกิจและการเมือง

	 ระหว่างประเทศ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

82321	 การเมืองการปกครอง

	 ของประเทศในเอเชีย

82329	 การทูตและนโยบาย

	 ต่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์

	 ในการพัฒนา
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรป

	 และอเมริกา

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก

4 ต้น 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 4 ต้น 82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือ

	 ระหว่างประเทศ

-----		 ชุดวิชาเลือกเสรี	1	ชุดวิชา

-----		 ชุดวิชาเฉพาะเลือก	1	ชุดวิชา

โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัย

	 ทางรัฐศาสตร์

81427	 กฎหมายอาญา

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

81428	 กฎหมายวิธีพิจารณา

	 ความอาญาและพยานหลักฐาน

	 สำาหรับรัฐศาสตร์

ปลาย ปลาย 80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

10121 อารยธรรมมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 ไทยศึกษา   

10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร   

33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 

33311 การบริหารโครงการ 

33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 

33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย 

41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน  

และหลักธรรมาภิบาล

 

80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 

80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย 

80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย  

80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย 

80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย  

80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์  

81310 ปรัชญาการเมือง  

81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  

81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์  

81427 กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์  

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพยานหลักฐาน สำาหรับรัฐศาสตร์  

82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

82202 การเมืองเปรียบเทียบ 
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม 

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย 

82322 สังคมโลก 

82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ 

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

82327 อาเซียนเบื้องต้น 

82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ 

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา 

82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 

82429 การระหว่างประเทศของไทย 

83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 

83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำาหรับนักรัฐศาสตร์ 

83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

หมายเหตุ	 	ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication 

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.  เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม

2.  เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3.  เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึน ใน 

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีี                                                

10131	 สังคมมนุษย์	 	 	 	 	 	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม

2. เพ่ือใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ส่งผลตอ่การจัดระเบยีบ 

  สังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจาย 

และการตัง้ถิน่ฐานของมนษุย ์องค์ประกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนษุย์ในสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย 

เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนษุย ์ปญัหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้ง

สังคมที่ดี

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต		 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 

  และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4.  เพ่ือใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตวิ์ทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละคณติศาสตร์ในชวีติประจำาวนั

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต

10151	 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร์ สังคม ภาษาและวฒันธรรม

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
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10162		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 (6	หน่วยกิต)

 Chinese for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือใหม้คีวามรูเ้รือ่งระบบเสยีงภาษาจนีกลาง สทัอกัษรภาษาจนีกลางระบบฮัน่อีว่ ์พนิอนิ 

(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้

2.   เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค

และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3.  เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำาวัน 

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน  

(Hànyǔ Pīnyīn) คำาศัพทพ้ื์นฐานและบทสนทนาท่ีใชส้ือ่สารกนัทัว่ไปในชวีติประจำาวนั โครงสรา้งทางไวยากรณ ์

และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Khmer for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐาน  

  ภาษาเขมร

2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำาศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชลียง และอักษรมูล  

คำาศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง การพูด  

การอ่าน  และการเขียนเพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

33207	 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)

 Economic and Public Finance

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และวธีิการทางเศรษฐศาสตร์

 และการคลังสาธารณะ

2.  เพ่ือให้สามารถนำาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์

 ใช้ในการบริหารการคลังสาธารณะ

3.  เพ่ือใหส้ามารถนำาแนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการและวธิกีารทางการคลงัสาธารณะไปประยกุต์

 ใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
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คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิ ทฤษฎ ีหลกัการ และวธิกีารทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค บทบาท 

ของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ การคลังและงบประมาณ หนี้สาธารณะ นโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัการคลงัและงบประมาณ การบรหิารรายไดแ้ละรายรบัของรฐับาล ประเภทและกระบวนการงบประมาณ 

เทคนิคการวิเคราะห์และจัดทำางบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคทางการคลังและงบประมาณของ

ไทย

33311	 การบริหารโครงการ	 (6	หน่วยกิต)

 Project Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการบริหารโครงการ

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจ เทคนิคและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ

4. เพื่อให้สามารถนำาความรู้จากชุดวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารโครงการตลอดจนกระบวนการบรหิารโครงการ เทคนิคและ

เครือ่งมอืในการบรหิารโครงการ การจดัทำาโครงการ การเขยีนโครงการ การดำาเนนิโครงการและการประเมนิผล

33442	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management in Public Sector

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบ กระบวนการและ

 เทคนิคของการบริหารเชิงกลยุทธ์

2. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์และการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทธ์

 ระดับต่างๆ ได้

3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

 องค์การภาครัฐได้ในทางปฏิบัติ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ตัวแบบและกระบวนการบริหาร

เชิงกลยุทธ์ในองค์กรภาครัฐ การวิเคราะห์และกำาหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับองค์กร

ภาครัฐ และระดับหน้าที่ และฝ่ายต่างๆ ในองค์กรภาครัฐที่ประกอบด้วยภารกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา นโยบาย

และวัตถุประสงค์ การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนปฏิบัติการ การดำาเนินกลยุทธ์ และการกำาหนดระบบ

และวธิกีารตา่งๆ ในการควบคมุเชงิกลยทุธร์วมทัง้การประเมนิผลกลยทุธ ์ทัง้นีเ้พือ่ใหอ้งคก์รภาครฐัสามารถ

ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนและภายใต้ 

กระแสโลกาภิวัตน์
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33449	 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย	 (6	หน่วยกิต)

 Public Service Administration and Networking

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และความสำาคัญของการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจปจัจยัท่ีเกีย่วขอ้งและแนวทางในการบรหิารการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย

3. เพ่ือใหเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชแ้นวทางและเทคนคิตา่งๆ ในการบรหิารการบรกิาร

 สาธารณะและเครือข่าย

4. เพ่ือให้เข้าใจปัญหา แนวโน้ม แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาการบริหาร

 การบริการสาธารณะและเครือข่าย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการในการบริการสาธารณะและเครือข่าย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและโครงสร้างสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ

สาธารณะและเครือข่าย คุณภาพและการปรับปรุงการบริการ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรม 

ในการบรกิารสาธารณะและเครอืขา่ย การประเมนิผลการบริการ ปญัหาและการแกไ้ขแนวโนม้และแนวทาง

การพัฒนาการบริการสาธารณะและเครือข่าย

41463	 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม	หลักสิทธิมนุษยชน		 (6	หน่วยกิต)

	 และหลักธรรมาภิบาล	 	

 Principles of Judicial Administration, Human Rights, and Good 

 Governance

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม 

  และหลักธรรมาภิบาล

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต

	 คำาอธิบายชุดวิชา
กระบวนการยตุธิรรมและกฎหมายในชวีติประจำาวนั ประกอบดว้ย แนวคดิ หลกัการ ความหมาย 

ของการบริหารงานยุติธรรมทางแพ่ง อาญา และปกครอง ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการ

ยุติธรรมสากล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายสำาคัญในการดำาเนินชีวิต กฎหมายที่เป็น 

ข้อบังคับของสังคมและประเทศชาติ หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่ 

เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม 
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หลกัสทิธมินษุยชน คณุธรรม จรยิธรรม และหลักธรรมาภบิาล ประกอบดว้ย หลกัสทิธิมนษุยชน 

บทบาทและการพัฒนาของสิทธิมนุษยชนระดับสากลและสังคมไทย มโนทัศน์เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน  

นโยบายการพฒันาของรฐัทีส่ง่ผลต่อสทิธมินษุยชน แนวคดิทางด้านคณุธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ 

ทางสังคมของบุคลากรภาครัฐ การปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในยุค 

โลกาภิวัตน์ ผลกระทบทางสังคม และแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

80102	 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Political Science

	 วัตถุประสงค์
1.   เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ 

 ทฤษฎีการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ

2.  เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายสถาบัน กระบวนการ พฤติกรรมและปรากฏการณ์ 

  ทางการเมือง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อำานาจอธิปไตย องค์อธิปัตย์ 

สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ระบบ พฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมือง    

ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง การเมืองระหว่างประเทศ แนวคิด 

และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของความคิดและการปฏิบัติในกรณีของรัฐศาสตร์ไทย

80111	 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to Thai Politics and Government

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและสาระสำาคัญของสถาบันและกระบวนการตลอดจน

ปัญหาของการเมืองการปกครองไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการและสาระสำาคัญของระบบการเมืองการปกครองไทย สถาบันและกระบวนการ

ทางการเมืองของไทย ปัญหาสำาคัญๆ ของการเมืองการปกครองไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน

80202	 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Political Institutions and Processes

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทางการเมืองไทยของกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาททางการเมือง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำาและประชาชน และ

กลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง
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80204	 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Political Economy

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง ในการ 

วิเคราะห์การขยายตัวและการสร้างฐานอำานาจทางกลุ่มการเมือง และกลุ่มเศรษฐกิจ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของ 

กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง 

กลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอำานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มการเมือง และการสร้างฐาน 

อำานาจทางการเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ

80205	 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Socio-cultural Basis of Thai Politics

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้เขา้ใจความสมัพันธแ์ละผลกระทบของสงัคม วฒันธรรมทีม่ผีลตอ่ระบบ  กระบวนการ 

และพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลต่อระบบ กระบวนการ 

และพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

80212	 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)	

 Introduction to Public Administration and Policy

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความหมาย แนวคดิ และแนวทางการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย แนวคิด และแนวทางในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

สารัตถะ เทคนิคและกระบวนการในการบริหารงานภาครัฐ ธรรมาภิบาลในองค์การ การบริหารงานภาครัฐ

ในกระบวนการประชาธิปไตยและสังคมการเมืองสมัยใหม่
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80410	 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Political Science

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสรุปยอดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการ 

  วิเคราะห์ อธิบายและทำานาย ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้ถูกต้องตามหลักวิชา

2.  เพ่ือให้สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูท้างรฐัศาสตรแ์ละแขนงวิชาทีเ่กีย่วข้องในการประกอบ 

  อาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญและความเป็นวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ 

  บทบาทต่างๆ ของนักรัฐศาสตร์

4.  เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีบุคลิกภาพ 

  และทักษะทางสังคม มีภาวะผู้นำา และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์แนวคิด องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบาย 

ปรากฏการณ์และปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในสังคมไทยและต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง 

ตามหลักวิชาการ และเพ่ือการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 

ประเมนิศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มและทำานายแนวโนม้ในอนาคต  การพฒันาตนเองใหม้บีคุลกิภาพ และ

ทักษะทางสังคม มีภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

81310	 ปรัชญาการเมือง	 (6	หน่วยกิต)

 Political Philosophy

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองของตะวันตกและตะวันออก

2.  เพ่ือนำาไปใช้อธิบายวิเคราะห์ถึงปัญหาทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ ใน 

  ปัจจุบันได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดของตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาทาง 

การเมอืงของเพลโตอรสิโตเตลิ ปรชัญาการเมอืงสมยัโรมนักบัสมัยกลาง โธมสั อไควนัส แมคเคยีเวลล ีฮอบส ์

รสุโซ มองเตสกเิออ เบนธมั เฮเกล เบริก์ และมารก์ซ ์แนวความคิดทีส่ำาคญัๆ เกีย่วกบัอำานาจอธปิไตย  สญัญา 

สังคม เสรีนิยม และสังคมนิยม ปรัชญาการเมืองของตะวันออก เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายถึงปัญหา 

ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ ในยุคปัจจุบัน และแนวคิดทางการเมืองไทย
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81311	 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Principles and Methods of Political Science

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้และสามารถอธิบายถึงวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพในการศึกษารัฐศาสตร์ 

ตลอดจนแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ที่สำาคัญเกี่ยวกับรัฐ สถาบันทางการเมือง เป็นต้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณ

ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ยุคพฤติกรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเน้นเนื้อหาสาระและแนวทาง 

ศกึษาวเิคราะหท์ีส่ำาคัญๆ เกีย่วกับรฐั สถาบนัทางการเมอืง อำานาจ กลุม่ทางการเมอืง นโยบายสาธารณะ และ

ระบบการเมือง หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งรวมถึงวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษา 

อิทธิพลระบบเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคม 

ศาสตร์สาขาอื่นๆ ทั้งนี้โดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย  และสถานภาพของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยด้วย

81314	 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 An Introduction to Political Research

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาของศาสตร์ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรู้ทาง 

  รัฐศาสตร์ได้

2.  เพื่อให้สามารถนำาระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาใช้ใน 

  การวิจัยทางรัฐศาสตร์ของไทยได้

3.  เพื่อให้สามารถระบุปัญหาอุปสรรคของการวิจัยรัฐศาสตร์ไทยได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ปรัชญาของศาสตร์และปรัชญาของรัฐศาสตร์ วิธีการแสวงหาความรู้และขอบข่ายของ 

การวจัิยทางรฐัศาสตร ์กรอบแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจัิยทางรฐัศาสตร ์การวจิยัทางรฐัศาสตรเ์ชงิคณุภาพ 

และเชิงปริมาณ กระบวนการขั้นตอนของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ปัญหาอุปสรรคและทิศทางของการวิจัย 

รัฐศาสตร์ไทย
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81427	 กฎหมายอาญา	สำาหรับรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Criminal Law for Political Science

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หลักและทฤษฎีของกฎหมาย 

  อาญา ประมวลกฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติ ภาคความผิดครบทุกลักษณะ รวมทั้ง 

  ภาคลหุโทษ

2.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงและ 

  ข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย 

อาญา การพยายามกระทำาความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำาความผิด การกระทำาความผิดหลายบท

หรือหลายกระทง การกระทำาความผิดอีก อายุความอาญา การกำาหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติ 

ที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะ ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่ง 

ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและทรัพย์ ตลอดถึงความผิด 

ลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน	สำาหรับรัฐศาสตร์ (6	หน่วยกิต)

 Criminal Procedure and Evidence for Political Science

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาและกฎหมาย 

  วิธีพิจารณาความอาญาในชั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำารวจ พนักงานสอบสวน 

  พนักงานอัยการและศาล

2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา

3.  เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยปัญหา ข้อเท็จจริงหรือ 

  กฎหมายที่เกิดขึ้นได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อำานาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำารวจ พนักงาน 

อัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับ 

ทางอาญา อำานาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตาม 

คำาพิพากษา การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล พยานหลักฐานได้แก่ พยาน 

บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชำานาญพิเศษ
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82201	 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to International Relations

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงระหวา่งประเทศ ปจัจยัตา่งๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่การดำาเนนิความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ และการกำาหนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนเข้าใจที่มาของสาเหตุของสงคราม 

ความขัดแย้ง องค์การและวิธีการที่จะขจัดหรือหาทางออกให้กับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
การเมืองระหว่างประเทศที่สำาคัญต่างๆ ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐต่างๆ เช่น ปัจจัยแห่งอำานาจของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ ดุลแห่งอำานาจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการกำาหนด และวิธีการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ สาเหตุของสงครามและความขัดแย้ง บทบาทของ

องค์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ รูปแบบของการเมือง

ระหว่างประเทศตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยนำาเอาทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศที่สำาคัญๆ มา

ประกอบการอธิบาย

82202	 การเมืองเปรียบเทียบ	 (6	หน่วยกิต)

 Comparative Politics

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคิด ทฤษฎ ีวธิกีารศกึษาเปรียบเทียบท้ังในดา้นรูปแบบ โครงสร้าง 

กระบวนการ และพัฒนาทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 
แนวคิด ทฤษฎี วิธีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการ และพัฒนาการ

ทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

82227	 ความคิดทางการเมืองและสังคม	 (6	หน่วยกิต)

 Political and Social Thoughts

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองและสังคมของนักคิดทั้งตะวันออกและ 

ตะวันตกซึ่งเป็นพื้นฐานในการอธิบายปรากฏการณ์และเสนอทางเลือกทางการเมืองและสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา
สารตัถะความคิดทางการเมอืงและสังคมของนกัคดิตะวันออกและตะวนัตกซึง่เปน็พืน้ฐานใน

การอธิบายปรากฏการณ์และเสนอทางเลือกทางการเมืองและสังคมทั้งภายในและภายนอก
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82321	 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย	 (6	หน่วยกิต)

 Governments and Politics in Asia

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจถึงภูมิหลังของระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ 

ในเอเชีย ในเรื่องโครงสร้างหน้าที่ กระบวนการ นโยบายทางการเมืองของประเทศเหล่านั้น

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก 

เอเชียตะวันตก และเอเชียใต้ โครงสร้าง-หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทาง 

เศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระบบการเมืองการปกครองในเอเชีย ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในเอเชียด้วย

82322	 สังคมโลก	 (6	หน่วยกิต)

 World Society

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับโครงสร้างของโลกปัจจุบัน ภูมิหลังของระบบที่เป็นอยู่เพื่อเป็นรากฐาน 

ให้เข้าใจการก่อรูป และพัฒนาการของระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

พฤติกรรมทางการเมืองของประเทศมหาอำานาจที่มีผลกระทบต่อการเมืองโลก กระแสโลกาภิวัตน์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้างของโลกปัจจุบัน และภูมิหลังของระบบที่เป็นอยู่โดยอธิบายการก่อรูป การ

ขยายตัวหรือการสลายตัวของอารยธรรมที่สำาคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในยุคต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นรากฐานให้เข้าใจถึงการ 

ก่อรูปและพัฒนาการของระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รูปแบบพฤติกรรมของ

มหาอำานาจทั้งในอดีตและปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และการทหารของชาติมหาอำานาจ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองโลก พัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของปัจเจกชนในด้านต่างๆ

82324	 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Economics and Politics

	 วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศลักษณะความ 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ  

โดยพิจารณาถึงอิทธิพลที่การเมืองและเศรษฐกิจมีต่อกันและกันในองค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ลักษณะความร่วมมือ การแข่งขันและ

ความขัดแย้งระหว่างประเทศท้ังด้านการค้า การเงิน การลงทุนและการให้ความช่วยเหลือ ความเชื่อมโยง 

ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ โดยพิจารณาการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการพึ่งพิง

ทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

82325	 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International	Conflicts	and	Cooperations

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้ง 

และความร่วมมือระหว่างประเทศ การก่อกำาเนิด พัฒนาการและผลกระทบของความขัดแย้งและ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้งและความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ การก่อกำาเนิด ลักษณะ สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมดังกล่าว ความขัดแย้งและความ          

ร่วมมือระหว่างประเทศในมิติและระดับต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง และแนวทางส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับ 

ทวิภาคีและพหุภาคี

82326	 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Law and International Organization

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

บทบาทหน้าที่ของสถาบันทั้ง 2 ที่มีต่อเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคิด ความสัมพันธ์

ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในยามสันติ และ

ในยามสงคราม การเกิด การพัฒนา โครงสร้างและอำานาจหน้าที่ บทบาท ความสำาเร็จและความ 

ล้มเหลวขององค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์การสันนิบาตชาติ องค์การสหประชาชาติ องค์การการ

ค้าโลก ตลอดจนองค์การระดับภูมิภาคต่างๆ และบทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศในความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ
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82327	 อาเซียนเบื้องต้น		 (6	หน่วยกิต)

 Introduction to ASEAN

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบักรอบแนวคดิและเหตผุลวา่ด้วยความร่วมมอืและการรวมตวัในระดบั

ภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาการและผลงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
กรอบแนวคิดและเหตุผลว่าด้วยความร่วมมือและการรวมตัวในระดับภูมิภาค ตลอดจน 

ภูมิหลัง ความเป็นมาในการก่อตั้ง และผลงานของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

82328	 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก	 (6	หน่วยกิต)

 Public Policies in Global Contexts

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหม้คีวามรูเ้ก่ียวกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษานโยบายสาธารณะในยคุปจัจุบนัใน

มิติต่างๆ ที่ส่งผลต่อกิจการระหว่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะในยุคปัจจุบัน ในมิติต่างๆ อาทิ  

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคงที่ส่งผลต่อกิจการระหว่างประเทศ  

(international affairs)

82329	 การทูตและนโยบายต่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Diplomacy and Foreign Policy

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทูตและนโยบายตา่งประเทศ ทัง้ในอดตีและปจัจบุนั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พัฒนาการทางการทูตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี การกำาหนดและ 

การตัดสินใจนโยบายต่างประเทศที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

82425	 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	 (6	หน่วยกิต)

 Political Doctrines and Development Strategies

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ และ 

สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของลัทธิการเมืองที่มีต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของลัทธิ 

การเมืองต่อการกำาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาด้านต่างๆ ของสังคมที่กำาลังพัฒนาในการแก้ปัญหา กรณีตัวอย่างเปรียบเทียบประสบการณ์ใน 

การพัฒนาของประเทศที่มีลัทธิการเมืองแตกต่างกัน ตลอดจนพัฒนาการทางแนวคิดในกลุ่มต่างๆ

82426	 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา	 		(6	หน่วยกิต)

 Governments and Politics in Europe and America

	 วัตถุประสงค์

 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจภูมิหลัง และระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ 

ในยุโรปและอเมริกา โดยให้สามารถอธิบายสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มามีผลกระทบต่อระบบ 

การเมืองการปกครองของประเทศเหล่านั้นได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสร้าง 

หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบ 

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็น

อยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในยุโรปและอเมริกาด้วย

82427	 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก		 (6	หน่วยกิต)

 Human Development in Global Contexts

	 วัตถุประสงค์
เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาในการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละ

คุณภาพชีวิตในบริบทโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมนุษย์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตทั้งใน

เชิงกายภาพ (physical) และจิตวิญญาณ (spiritual) ในบริบทโลกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมนุษย์ (human 

security)
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82429	 การระหว่างประเทศของไทย	 (6	หน่วยกิต)

 Thailand’s Foreign Affairs 

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือใหเ้ขา้ใจวธิกีารกำาหนดและดำาเนนินโยบายตา่งประเทศ และผลกระทบทีม่ตีอ่สงัคมไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกำาหนดนโยบาย 

ต่างประเทศของไทยในสมัยต่างๆ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย

83201	 การเมืองการปกครองท้องถิ่น	 (6	หน่วยกิต)

 Local Politics and Government

	 วัตถุประสงค์
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการเมืองการปกครองท้องถิ่นใน 

ต่างประเทศและไทย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองท้องถิ่น บทบาทรัฐกับการเมืองและการปกครอง 

ท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ พัฒนาการของการเมืองท้องถิ่นไทย 

การจัดโครงสร้าง การเมืองท้องถิ่น แนวทางและวิธีการปกครองท้องถิ่น แนวโน้มการเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่นไทย

83202		 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย	สำาหรับรัฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamental Laws for Political Science

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานทางกฎหมายโดยทั่วไป

2.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ควรรู้สำาหรับนักรัฐศาสตร์

3.  เพื่อให้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้และวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายสำาหรับรัฐศาสตร์ที่

 เกิดขึ้นจริงได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ลักษณะของกฎหมายโดยทั่วไป บ่อเกิด และวิวัฒนาการของกฎหมาย 

ประเภท และหลักการตีความกฎหมาย การนำากฎหมายไปบังคับใช้กับประชาชนและสังคมส่วนรวม 

ตลอดจนกฎหมายที่นักรัฐศาสตร์ควรรู้  เป็นต้นว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายแรงงาน 

กฎหมายที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ 

ไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาท
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83203		 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย	 (6	หน่วยกิต)

 Democracy and Democratization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

 กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย

2.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยและรูปแบบของการเปล่ียนผ่านไปสู่ 

  ประชาธิปไตยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย

3.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย

 ในต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตย ปัจจัยของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย รูปแบบ

ของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย ตลอดจน

ประสบการณ์ของกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยในต่างประเทศ





ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีนกัศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาตา่งๆ 

ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

(ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2562) ยกเว้น ชุดวิชาหรือรายวิชา

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 (1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด 

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะดังกล่าว

ข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 12. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 13. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 14. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 15. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 16. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

 17. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)
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 18.  ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 19.  ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 20.  ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 21.  ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 22.  ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 23.  ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 24.  ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 25.  ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

        การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 26.  ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/การผลิตรายการ

        วิทยุกระจายเสียง

 27.  ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

        โทรทัศน์เบื้องต้น

 28.  ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/การสร้างสรรค์และการผลิตรายการ

        โทรทัศน์ขั้นสูง

 29.  ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 30.  ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 31.  ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 32.  ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 33.  ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน

 34.  ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 35.  ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 36.  ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 37.  ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 38.  ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 39.  ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 40.  ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 41.  ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 42.  ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 43.  ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 44.  ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 45.  ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 46.  ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
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 47.  ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 48.  ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 49.  ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 50.  ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 51.  ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 52.  ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 53.  ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 54.  ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 55.  ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 56.  ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 57.  ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 58.  ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 59.  ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 60.  ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 61.  ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 62.  ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 63.  ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 64.  ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 65.  ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 66.  ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 67.  ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 68.  ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 69.  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 70.  ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 71.  ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 72.  ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 73.  ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 74.  ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 75.  ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 76.  ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 77.  ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ 

        และความน่าจะเป็น

 78.  ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
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 79.  ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 80. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 81. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 82. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 83. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 84. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 91. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 92. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 93. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 94. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 95. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 96. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 97. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 98. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 99. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

 100. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

 101. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

 102. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

 103. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

 104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

 105. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

 106. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง

 107. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิตักิารสำารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง

 108. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

 109. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

 110. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

 111. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทน 

        ท่องเที่ยว
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 112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 113. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 114. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่

 115. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

 116. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

 117. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

 118. ชุดวิชา 33304 ขอบข่ายและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

 119. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

 120. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่

 121. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร 

        ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

 122. ชุดวิชา 33423 การบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชนบท

 123. ชุดวิชา 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 124. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่ 

 125. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนักปกครองท้องที่

 126. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนการบรหิารการปกครอง 

        ท้องที่ 

 127. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

 128. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

 129. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 130. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

 131. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 132. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

 133. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

 134. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

 135. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานการบำาบัดโรคเบื้องต้น และสาธารณสุขในชุมชน

 136. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

 137. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

 138. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 139. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

 140. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

 141. ชุดวิชา 55307/55324  การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

 142. ชุดวิชา 55310/55325  นวดแผนไทย 1
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 143. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

 144. ชุดวิชา 55313/55327  ผดุงครรภ์แผนไทย

 145. ชุดวิชา 55314/55328  เภสัชกรรมแผนไทย 1

 146. ชุดวิชา 55315/55329  นวดแผนไทย 2

 147. ชุดวิชา 55316/55330  การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 148. ชุดวิชา 55317/55331  เวชกรรมแผนไทย 1

 149. ชุดวิชา 55318/55332  เวชกรรมแผนไทย 2

 150. ชุดวิชา 55319/55333  การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

 151. ชุดวิชา 55320/55322  ร่างกายมนุษย์

 152. ชุดวิชา 55321/55334  เภสัชกรรมแผนไทย 2

 153. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

 154. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

 155. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

 156. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 157. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

 158. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

 159. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

 160. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

 161. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

 162. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

 163. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

 164. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

 165.  ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 166.  ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

 167.  ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 168.  ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 169.  ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 170.  ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

        เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

 171.  ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

        ในอุตสาหกรรม

 172.  ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 173.  ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
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 174.  ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

 175.  ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 176.  ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

 177.  ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

 178.  ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

 179.  ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

 180.  ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

 181.  ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 182.  ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 183.  ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

 184.  ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 185.  ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 186.  ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ง	 สำาหรับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะ 

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน



สาขาวิชารัฐศาสตร์ 91

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การ 

 ระหว่างประเทศ

International Law and  International 

 Organization

82326

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยาน 

 หลักฐานสำาหรับรัฐศาสตร์

Criminal Procedure and Evidence for  

 Political Science

81428

กฎหมายอาญา สำาหรับรัฐศาสตร์ Criminal Law for Political Science 81427

การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ Strategic Management in Public Sector 33442

การทูตและนโยบายต่างประเทศ Diplomacy and Foreign Policy 82329

การบริหารการบริการสาธารณะ

 และเครือข่าย

Public Service Administration and 

 Networking

33449

การบริหารโครงการ Project Management 33311

การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก Human Development in Global Contexts 82427

การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย Governments and Politics in Asia 82321

การเมืองการปกครองท้องถิ่น Local politics and Government 83201

การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา Governments and Politics in Europe and   

 America

82426

การเมืองเปรียบเทียบ Comparative Politics 82202

การระหว่างประเทศของไทย Thailand’s Foreign Affairs 82429

ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ International Conflicts and Cooperations 82325

ความคิดทางการเมืองและสังคม Political and Social Thoughts 82227

ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำาหรับรัฐศาสตร์ Fundamental Laws for Political Science 83202

ไทยศึกษา Thai Studies 10151

นโยบายสาธารณะในบริบทโลก Public Policies in Global Contexts 82328

ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนา  

 ประชาธิปไตย

Democracy and Democratization 83203

ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ Professional Experience in Political Science 80410

ปรัชญาการเมือง Political Philosophy 81310
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม

 ของการเมืองไทย

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อชีวิต

เศรษฐกิจกับการเมืองไทย

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ

สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย

สังคมมนุษย์

สังคมโลก

หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย

หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และ 

 นโยบายสาธารณะ

หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม 

 หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล

อาเซียนเบื้องต้น

อารยธรรมมนุษย์

80205

10163

10162

10111

82425

10141

80204

82324

33207

80202

10131

82322

81314

80111

82201

80212

80102

81311

41463

82327

10121

Socio-cultural Basis of Thai Politics

Khmer for Communication

Chinese for Communication

English for Communication

Political Doctrines and Development 

 Strategies 

Science, Technology and Environment 

 for Life

Thai Political Economy

International Economics and Politics

Economic and Public Finance

Thai Political Institutions and Processes

Human Society

World Society

Introduction to Political Research 

Introduction to Thai Politics and 

 Government

Introduction to International Relations

Introduction to Public Administration   

 and Policy

Introduction to Political Science

Principles and Methods of Political Science

Principles of Judicial Administration, 

 Human Rights, and Good Governance

Introduction to ASEAN

Human Civilization



ตารางเปรียบเทียบรหัสชุดวิชา จากเดิม 5 หลัก เป็น 8 หลักบันทึก



ตารางเปรียบเทียบรหัสชุดวิชา จากเดิม 5 หลัก เป็น 8 หลักบันทึก



ที่ปรึกษา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัส  ปิยะกุลชัยเดช 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

 

บรรณาธิการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  ม่านศรีสุข 

 นางศิริจันทร์  กรุดเที่ยง  

 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 นางสาวเบญจมาศ  นนทรักษ์ 

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที ่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2563

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน

1.	 รถโดยสารประจำาทาง
 - ผ่านถนนติวานนท์

  33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)

 - ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

  รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)  

  รถปรับอากาศ 150 166 356

2.	 รถตู้โดยสาร
 ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 ปากเกร็ด - มีนบุรี

 ปากเกร็ด - จตุจักร

 ปากเกร็ด - ราม 1

 ปากเกร็ด - สีลม

 ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)

 เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 เมืองทอง - ราม 1

 เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน



หลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีการศึกษา 2563

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html

         Sukhothai Thammathirat Open University

 มสธ. แหลงการศึกษา ตลอดชีวิต ไรขีดจำกัด
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