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10) สาขาวิิชารั์ฐศาสตร์์  ร์หััส 80

สาขาวิิชาร์ัฐศาสตร์์ ร์หััส 80 ม่�งให้้การศึกษาเพ่�อผู้ลิตบัณฑิ์ตทางรัฐศาสตร์ โดยม่�งเน้นการสร้างเสริมและ 

การพัฒนาความร้้และความเข้าใจเกี�ยวกับด้านการเม่องการปกครอง การเม่องการปกครองไทยและต�างประเทศ

สาขาวิชีารัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี ห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต 2 แขนงวิชีา ดังนี�

1. แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2563 เน้นความร้้ด้านการเม่อง 

การปกครอง ซึี�งผู้้้เรียนสามารถนำาความร้้ไปใช้ีได้อย�างเป็นร้ปธุรรมและทันต�อเห้ต่การณ์ของบ้านเม่อง

2. แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง พ.ศ. 2563 เพ่�อให้้เกิดการเรียนร้้

และเข้าใจองค์ความร้้ด้านความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ และสามารถประยก่ต์ใช้ีได้ในทางปฏิิบัติอย�างเป็นร้ปธุรรมและทัน

ต�อเห้ต่การณ์การเปลี�ยนแปลงในระดับระห้ว�างประเทศ

วิัตถุุปร์ะสงค์ของการ์เปิดสอนุ

1. แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง ร์หััส 80414  มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

 1.1 เพ่�อเพิ�มพ้นความร้้ความสามารถทางวิชีาการเกี�ยวกับการเม่องการปกครองให้้กับข้าราชีการ/เจ้าห้น้าที�

ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาห้กิจ รวมทั�งห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง และประชีาชีนทั�วไป

 1.2 เพ่�อผู้ลิตบัณฑิ์ตทางรฐัศาสตรที์�มีความร้พ่้�นฐานอย�างดเีกี�ยวกับการเม่องการปกครอง และมคีวามสามารถ

ในการนำาไปใช้ีในการปกครองและพัฒนาการเม่องไทย เพ่�อให้้เกิดประโยชีน์ต�อส�วนรวม

 1.3 เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์้ สังเคราะห์้ และการวิจัยในระดับท้องถิ�น ภ้มิภาค และระดับ

ประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที�เกี�ยวข้อง

2. แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ ร์หััส 80314 มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

 2.1 เพ่�อเพิ�มพ้นความร้้และความเข้าใจทางวิชีาการเกี�ยวกับความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศให้้กับข้าราชีการ 

เจ้าห้น้าที�รัฐ พนักงานรัฐวิสาห้กิจ รวมทั�งห้น�วยงานที�เกี�ยวข้อง และประชีาชีนทั�วไป

 2.2 เพ่�อผู้ลิตบัณฑิ์ตทางรัฐศาสตร์แขนงวิชีาความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศที�มีความร้้พ่�นฐานที�ดีเกี�ยวกับ 

สังคมไทยและสังคมโลก และมีความสามารถในการใช้ีความร้้ให้้เกิดประโยชีน์ต�อส�วนรวม

 2.3 เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับชีาติและระดับนานาชีาติในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที�เกี�ยวข้อง

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษาในุสาขาวิิชารั์ฐศาสตร์์ แขนงวิชีาการเม่องการปกครอง สามารถประกอบอาชีีพได้ทั�ง 

ภาครัฐในตำาแห้น�งปลัดอำาเภอ เจ้าพนักงานฝ่ึายปกครองส�วนภ้มิภาค เจ้าพนักงานฝ่ึายปกครองส�วนท้องถิ�น เจ้าห้น้าที�

บ่คคล ทห้าร ตำารวจ นักการเม่องท้องถิ�นและระดับชีาติ ตลอดจนเจ้าห้น้าที�ในห้น�วยงานรัฐวิสาห้กิจ ห้น�วยงานเอกชีน 

และองค์กรอิสระ

สำาห้รับผู้้้สำาเร็จการศึกษาแขนงวิชีาความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ สามารถประกอบอาชีีพได้ในตำาแห้น�งเจ้าห้น้าที�

การท้ตในกระทรวงการต�างประเทศ เจ้าห้น้าที�ด้านวิเทศสัมพันธ์ุห้ร่อเจ้าห้น้าที�บ่คคลของห้น�วยงานราชีการทั�งในสถาบัน

การศึกษา ห้น�วยงานราชีการและบริษัทเอกชีน ตลอดจนองค์กรอิสระต�าง ๆ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิ์ต (การเม่องการปกครอง) ร.บ. (การเม่องการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and B.Pol.Sc. (Politics and Government)
Government)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนุงวิิชา/วิิชาเอก คุณสมบััติของผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาร์ัฐศาสตร์์ 

ร์หััส 80

แขนุงวิิชาการ์เม่องการ์ปกคร์อง

ร์หััส 80414

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�าตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

 มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั

 เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์่อ

5.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า หัร์่อ

6.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษา

    ที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2570    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 341-343

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 349

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 351
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาการัเมืองการัปกครัอง (80414)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาการ์เมืองการ์ปกคร์อง  ร์หััส 80414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563   

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1–5 ชุีดวิิชีา (6–30   หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102  หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6  หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19–23 ชุีดวิิชีา  (114–138  หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   5   ชุุดวิิชุา (30 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 10131 สังคมมน่ษย์

	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์

	 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

	 4)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

     และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 5) สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	คหกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง		เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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 6)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   2   ชุุดวิิชุา (12 ห้น�วิยกิต)

 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 7)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   1   ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต)

 10151 ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   7   ชุุดวิิชุา

     41463  องค์ความร้้ด้านกระบวนการ  80111  ห้ลักพ่�นฐานการเม่อง             80410  ประสบการณ์วิชีาชีีพรัฐศาสตร์(1)                 

               ย่ติธุรรม ห้ลักสิทธิุมน่ษยชีน               การปกครองไทย                 82201  ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุ

               และห้ลักธุรรมาภิบาล             80212  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสน-             ระห้ว�างประเทศ

 80102  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์            ศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ   82202  การเม่องเปรียบเทียบ                                                                                         

 วิิชุาเฉพาะด้าน   10   ชุุดวิิชุา

 - บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา

     33207 เศรษฐศาสตร์และการคลัง        81310  ปรัชีญาการเม่อง                 83202  ความร้้ทั�วไปทางกฎห้มาย            

              สาธุารณะ                          81314 ห้ลักเบ่�องต้นของการวิจัยทาง           สำาห้รับนักรัฐศาสตร์               

     80202  สถาบันและกระบวนการทาง           รัฐศาสตร์                      83203  ประชีาธิุปไตยและกระบวนการ

               การเม่องไทย                 83201  การเม่องการปกครองท้องถิ�น            พัฒนาประชีาธิุปไตย         

     80205  พ่�นฐานทางสังคมและ                                                                            

              วัฒนธุรรมของการเม่องไทย                                                    

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

     33311  การบริห้ารโครงการ              80204  เศรษฐกิจกับการเม่องไทย       82321  การเม่องการปกครองของ  

 33442  การจัดการเชิีงกลย่ทธ์ุใน  81311  ห้ลักและวิธีุการศึกษาทาง         ประเทศในเอเชีีย

   ภาครัฐ  รัฐศาสตร์ 82327  อาเซีียนเบ่�องต้น

     33449  การบริห้ารการบริการ 81427  กฎห้มายอาญา สำาห้รับ    82426  การเม่องการปกครองในย่โรป 

   สาธุารณะและเคร่อข�าย  รัฐศาสตร์   และอเมริกา

                        81428  กฎห้มายวิธีุพิจารณาความ      

                                                                 อาญาและพยานห้ลักฐาน              

      สำาห้รับรัฐศาสตร์  

 

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาการัเมืองการัปกครัอง (80414)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า  ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

คำาแนุะนุำา 1. สำาห้รบันักศึกษาที�ประสงคจ์ะเข้้ารัับรัาชีการัเปิน็ันัายต้ำารัวิจชัี�นัสัญญาบัต้รัเพ่�อทำาห้นา้ที�ป้องกัน ปราบปราม 

    ห้ร่อจราจร ควิรัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428  

    กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั ทั�งสองช่ีดวิชีาดังกล�าวมีเน่�อห้า 

    ครอบคล่มกฎห้มายไทย 3 วิชีา ค่อ กฎห้มายอาญาครบท่กลักษณะ กฎห้มายวิธุีพิจารณาความอาญาครบ 

    ท่กลักษณะ และกฎห้มายลักษณะพยาน ซึี�งคณะกรรมการข้าราชีการตำารวจได้พิจารณาเห็้นชีอบ 2 ช่ีดวิชีา 

    ดังกล�าว ตามบันทึกที� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที� 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที�มีความประสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังปิลัดอำาเภอ ปิลัดองค์การับริัหารัส่วินัต้ำาบล และ 

    เจ้าหน้ัาท่ี่�ปิกครัองส่วินัท้ี่องถิึ�นั ขอแนะนำาให้ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

    รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั

   3. สำาห้รับนักศึกษาที�ปิรัะสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังสัสด่ จะต้้องศึึกษาแข้นังวิิชีาการัเมืีองการัปิกครัอง 

    เท่ี่านัั�นั

              4. ผู้้้ท่ี่�สำาเร็ัจการัศึึกษาหลักส้ต้รันิัติ้ศึาสต้รับัณ์ฑิิต้ข้องมีหาวิิที่ยาลัยสุโข้ทัี่ยธรัรัมีาธิรัาชี และใช้ีว่ฒิการศึกษาดังกล�าว 

    สมัครเข้าศึกษาในห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต สามารถโอนัชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั  

    และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั มาใช้ีเป็น 

    ช่ีดวิชีาเล่อกในห้มวดวิชีาเฉพาะได้ทั�ง 2 ช่ีดวิชีา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
รัฐศาสตรบัณฑิ์ต (ความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ) ร.บ. (ความสัมพันธ์ุระห้ว�างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International
Relations)

B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนุงวิิชา/วิิชาเอก คุณสมบััติของผูู้�สมัคร์

สาขาวิิชาร์ัฐศาสตร์์ 

ร์หััส 80

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัวิ่างปร์ะเทศ

ร์หััส 80314

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�าตามที� 

 กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์ 

 ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี 

 อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา  

 25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

 มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั 

 เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.)

 ท่กประเภทวิชีา หัร์่อ

4. สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.) 

 ท่กประเภทวิชีา หัร์่อ

5. สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า หัร์่อ

6. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษา

    ที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2563 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2570    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 345-348

สมัีครัภาคต้้นั ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 350

สมัีครัภาคปิลาย ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 352
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาควิามสัมพั

นธ์รัะห
วิางปรัะเทศ (80314)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์รั์ฐศาสตร์บััณฑิิต

แขนุงวิิชาควิามสัมพันุธ์์ร์ะหัว่ิางปร์ะเทศ  ร์หััส 80314 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2563  

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1–5 ชุีดวิิชีา (6–30   หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102  หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6  หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19–23 ชุีดวิิชีา (114–138  หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*

	 1)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   5   ชุุดวิิชุา (30 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10131 สังคมมน่ษย์  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

	 2)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

      และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

 3)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม 
  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 4 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   4   ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต)

 -   บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

 -   และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร 10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร 10163 ภาษาเขมรเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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	 4)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหร็ือบร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

    (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

              และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

	 5)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	คหกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง		เทีคโนโลยี 

	 	 สำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

    (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   3   ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต)

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์ 10131 สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 6)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�	

    (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   2   ชุุดวิิชุา (12 ห้น�วิยกิต)

  10131   สังคมมน่ษย์ 10151 ไทยศึกษา

	 7)	สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ตร็ีหร็ือเทีียบเที่�

    (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป   1   ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต)

  10151   ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   7   ชุุดวิิชุา

    41463  องค์ความร้้ด้านกระบวนการ   80111  ห้ลักพ่�นฐานการเม่อง            80410  ประสบการณ์วิชีาชีีพรัฐศาสตร์(1)         

                ย่ติธุรรม ห้ลักสิทธิุมน่ษยชีน                การปกครองไทย                  82201  ห้ลักพ่�นฐานความสัมพันธ์ุ             

                และห้ลักธุรรมาภิบาล             80212  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐประศาสน-             ระห้ว�างประเทศ    

      80102  ห้ลักพ่�นฐานทางรัฐศาสตร์                 ศาสตร์และนโยบายสาธุารณะ  82202  การเม่องเปรียบเทียบ                                                          

      วิิชุาเฉพาะด้าน   10   ชุุดวิิชุา

      -  บัังคัับั   8   ชุุดวิิชุา 

      82227  ความคิดทางการเม่องและสังคม 82325  ความขัดแย้งและความร�วมม่อ 82327  อาเซีียนเบ่�องต้น

      82322  สังคมโลก                                   ระห้ว�างประเทศ                 82328  นโยบายสาธุารณะในบริบทโลก

      82324  เศรษฐกิจและการเม่อง     82326  กฎห้มายระห้ว�างประเทศ      82429  การระห้ว�างประเทศของไทย

                ระห้ว�างประเทศ                            และองค์การระห้ว�างประเทศ  

     

หัมายเหัตุ  (1)  เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชารัฐศาสตรั (80)
แขนงวิชาควิามสัมพั

นธ์รัะห
วิางปรัะเทศ (80314)

  - และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

      81314  ห้ลักเบ่�องต้นของการวิจัย     82321  การเม่องการปกครองของ      82426  การเม่องการปกครองในย่โรป

                ทางรัฐศาสตร์                        ประเทศในเอเชีีย                        และอเมริกา

      81427  กฎห้มายอาญาสำาห้รับ      82329  การท้ตและนโยบาย  82427  การพัฒนามน่ษย์ในบริบทโลก

               รัฐศาสตร์                                  ต�างประเทศ

      81428  กฎห้มายวิธีุพิจารณาความ       82425  ลัทธิุการเม่องและย่ทธุศาสตร์   

               อาญาและพยานห้ลักฐาน        ในการพัฒนา                   

               สำาห้รับรัฐศาสตร์

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า  ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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คำาแนุะนุำา 1. สำาห้รบันักศึกษาที�ประสงคจ์ะเข้้ารัับรัาชีการัเปิน็ันัายต้ำารัวิจชัี�นัสัญญาบัต้รัเพ่�อทำาห้นา้ที�ป้องกัน ปราบปราม 

    ห้ร่อจราจร ควิรัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428  

    กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั ทั�งสองช่ีดวิชีาดังกล�าวมีเน่�อห้า 

    ครอบคล่มกฎห้มายไทย 3 วิชีา ค่อ กฎห้มายอาญาครบท่กลักษณะ กฎห้มายวิธุีพิจารณาความอาญาครบ 

    ท่กลักษณะ และกฎห้มายลักษณะพยาน ซึี�งคณะกรรมการข้าราชีการตำารวจได้พิจารณาเห็้นชีอบ 2 ช่ีดวิชีา 

    ดังกล�าว ตามบันทึกที� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวันที� 27 เมษายน 2533

         2. นักศึกษาที�มีความประสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังปิลัดอำาเภอ ปิลัดองค์การับริัหารัส่วินัต้ำาบล และ 

    เจ้าหน้ัาท่ี่�ปิกครัองส่วินัท้ี่องถิึ�นั ขอแนะนำาให้ลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั ชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

    รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั

   3. สำาห้รับนักศึกษาที�ปิรัะสงค์จะเข้้ารัับรัาชีการัในัต้ำาแหน่ังสัสด่ จะต้้องศึึกษาแข้นังวิิชีาการัเมืีองการัปิกครัอง 

    เท่ี่านัั�นั

          4. ผู้้้ท่ี่�สำาเร็ัจการัศึึกษาหลักส้ต้รันิัติ้ศึาสต้รับัณ์ฑิิต้ข้องมีหาวิิที่ยาลัยสุโข้ทัี่ยธรัรัมีาธิรัาชี และใช้ีว่ฒิการศึกษา 

  ดังกล�าวสมัครเข้าศึกษาในห้ลักส้ตรรัฐศาสตรบัณฑิ์ต สามารถโอนัชุีดวิิชีา 81427 กฎหมีายอาญา สำาหรัับ 

  รััฐศึาสต้ร์ั และชุีดวิิชีา 81428 กฎหมีายวิิธ่พิจารัณ์าควิามีอาญาและพยานัหลักฐานั สำาหรัับรััฐศึาสต้ร์ั  

  มาใช้ีเป็นช่ีดวิชีาเล่อกในห้มวดวิชีาเฉพาะได้ทั�ง 2 ช่ีดวิชีา
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