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10) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ รหััส 80 มุ่่�งให้้การศึึกษาเพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์ โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างเสริิมและ
การพััฒนาความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับด้้านการเมืืองการปกครอง การเมืืองการปกครองไทยและต่่างประเทศ
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีี หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต 2 แขนงวิิชา ดัังนี้้�
1. แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 เน้้นความรู้้�ด้้านการเมืือง
การปกครอง ซึ่่�งผู้้�เรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�ไปใช้้ได้้อย่่างเป็็นรููปธรรมและทัันต่่อเหตุุการณ์์ของบ้้านเมืือง
2. แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้�
และเข้้าใจองค์์ความรู้้�ด้า้ นความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ และสามารถประยุุกต์์ใช้้ได้้ในทางปฏิิบัติั อิ ย่่างเป็็นรููปธรรมและทััน
ต่่อเหตุุการณ์์การเปลี่่�ยนแปลงในระดัับระหว่่างประเทศ
วััตถุุประสงค์์ของการเปิิดสอน
1. แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1.1 เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับการเมืืองการปกครองให้้กัับข้้าราชการ/เจ้้าหน้้าที่่�
ของรััฐ พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนทั่่�วไป
1.2 เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์ที่่มี� คี วามรู้้�พื้้น� ฐานอย่่างดีีเกี่่ย� วกัับการเมืืองการปกครอง และมีีความสามารถ
ในการนำำ�ไปใช้้ในการปกครองและพััฒนาการเมืืองไทย เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
1.3 เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้า วิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ และการวิิจััยในระดัับท้้องถิ่่�น ภููมิิภาค และระดัับ
ประเทศในทางรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
2.1 เพื่่�อเพิ่่�มพููนความรู้้�และความเข้้าใจทางวิิชาการเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศให้้กัับข้้าราชการ
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ พนัักงานรััฐวิิสาหกิิจ รวมทั้้�งหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง และประชาชนทั่่�วไป
2.2 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตทางรััฐศาสตร์์แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานที่่�ดีีเกี่่�ยวกัับ
สัังคมไทยและสัังคมโลก และมีีความสามารถในการใช้้ความรู้้�ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
2.3 เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยในระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิในทางรััฐศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาในสาขาวิิชารััฐศาสตร์์ แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง สามารถประกอบอาชีีพได้้ทั้้�ง
ภาครััฐในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองส่่วนภููมิิภาค เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เจ้้าหน้้าที่่�
บุุคคล ทหาร ตำำ�รวจ นัักการเมืืองท้้องถิ่่�นและระดัับชาติิ ตลอดจนเจ้้าหน้้าที่่�ในหน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ หน่่วยงานเอกชน
และองค์์กรอิิสระ
สำำ�หรับั ผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษาแขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ สามารถประกอบอาชีีพได้้ในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�
การทููตในกระทรวงการต่่างประเทศ เจ้้าหน้้าที่่�ด้้านวิิเทศสััมพัันธ์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�บุุคคลของหน่่วยงานราชการทั้้�งในสถาบััน
การศึึกษา หน่่วยงานราชการและบริิษััทเอกชน ตลอดจนองค์์กรอิิสระต่่าง ๆ
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
รััฐศาสตรบััณฑิิต (การเมืืองการปกครอง)
Bachelor of Political Science (Politics and
Government)

ชื่่�อย่่อ
ร.บ. (การเมืืองการปกครอง)
B.Pol.Sc. (Politics and Government)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์
รหััส 80
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
รหััส 80414

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ
6. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 341-343
สมััครภาคต้้น
ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 349
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 351

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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341

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–5	ชุุดวิิชา
(6–30
17	ชุุดวิิชา
(102
1	ชุุดวิิชา
(6
19–23	ชุุดวิิชา (114–138

หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

10151 ไทยศึึกษา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10131	สัังคมมนุุษย์์
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

10151 ไทยศึึกษา

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
					
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง  เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10121 อารยธรรมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10131	สัังคมมนุุษย์์
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6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 2 ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า

แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 7 ชุุดวิิชา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ 80111 	หลัักพื้้�นฐานการเมืือง
80410 ประสบการณ์์วิิชาชีีพรััฐศาสตร์์(1)
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
การปกครองไทย
82201 	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์
และหลัักธรรมาภิิบาล
80212 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนระหว่่างประเทศ
80102 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
ศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
33207 เศรษฐศาสตร์์และการคลััง
81310 ปรััชญาการเมืือง
83202 ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย
สาธารณะ
81314	หลัักเบื้้�องต้้นของการวิิจััยทาง
	สำำ�หรัับนัักรััฐศาสตร์์
80202 สถาบัันและกระบวนการทาง
	รััฐศาสตร์์
83203 ประชาธิิปไตยและกระบวนการ
การเมืืองไทย
83201 การเมืืองการปกครองท้้องถิ่่�น
	พััฒนาประชาธิิปไตย
80205 	พื้้�นฐานทางสัังคมและ
	วััฒนธรรมของการเมืืองไทย
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
33311 การบริิหารโครงการ
80204 เศรษฐกิิจกัับการเมืืองไทย
82321 การเมืืองการปกครองของ		
33442 การจััดการเชิิงกลยุุทธ์์ใน
81311 	หลัักและวิิธีีการศึึกษาทาง 		
ประเทศในเอเชีีย
			 ภาครััฐ		รััฐศาสตร์์
82327 อาเซีียนเบื้้�องต้้น
33449 การบริิหารการบริิการ
81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
82426 การเมืืองการปกครองในยุุโรป
และอเมริิกา
			 สาธารณะและเครืือข่่าย		รััฐศาสตร์์ 		
		
81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความ
อาญาและพยานหลัักฐาน
					
						สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง (80414)

คำำ�แนะนำำ� 1.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการเป็็นนายตำำ�รวจชั้้นสั
� ญ
ั ญาบััตรเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่�ป้อ้ งกััน ปราบปราม
				หรืือจราจร ควรลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428
				 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ ทั้้�งสองชุุดวิิชาดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหา
				 ครอบคลุุมกฎหมายไทย 3 วิิชา คืือ กฎหมายอาญาครบทุุกลัักษณะ กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาครบ
				ทุุกลัักษณะ และกฎหมายลัักษณะพยาน ซึ่่�งคณะกรรมการข้้าราชการตำำ�รวจได้้พิิจารณาเห็็นชอบ 2 ชุุดวิิชา
				ดัังกล่่าว ตามบัันทึึกที่่� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวัันที่่� 27 เมษายน 2533
		 2.	นัักศึึกษาที่่�มีีความประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และ
				 เจ้้าหน้้าที่่�ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ขอแนะนำำ�ให้้ลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
				 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
			 3.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งสััสดีี จะต้้องศึึกษาแขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
				 เท่่านั้้�น
4. ผู้้ที่� สำ่� ำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรนิิติศิ าสตรบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และใช้้วุุฒิกิ ารศึึกษาดัังกล่่าว
				 สมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต สามารถโอนชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
				 และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ มาใช้้เป็็น
				ชุุดวิิชาเลืือกในหมวดวิิชาเฉพาะได้้ทั้้�ง 2 ชุุดวิิชา
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชื่่�อปริิญญา
รััฐศาสตรบััณฑิิต (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ)
Bachelor of Political Science (International
Relations)

ชื่่�อย่่อ
ร.บ. (ความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ)
B.Pol.Sc. (International Relations)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก

แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์
รหััส 80
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ
รหััส 80314

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าตามที่่�
กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม	
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
4.	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
	ทุุกประเภทวิิชา หรืือ
5.	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ
6.	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
ที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 345-348
สมััครภาคต้้น	 ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 350
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 352

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2570
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1–5	ชุุดวิิชา
(6–30
17	ชุุดวิิชา
(102
1	ชุุดวิิชา
(6
19–23	ชุุดวิิชา (114–138

หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)
หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
						
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

		 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 4 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 5 ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10131	สัังคมมนุุษย์์		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
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4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121		อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
														
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง  เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121		อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า 

10151 ไทยศึึกษา

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 2 ชุุดวิิชา (12 หน่่วยกิิต)
		10131			สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า

				 (ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
		10151			 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 7 ชุุดวิิชา
41463 องค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการ 80111 	หลัักพื้้�นฐานการเมืือง
80410 ประสบการณ์์วิิชาชีีพรััฐศาสตร์์(1)
	ยุุติิธรรม หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
การปกครองไทย
82201 	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์
และหลัักธรรมาภิิบาล
80212 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนระหว่่างประเทศ
80102 	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
ศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
วิิชาเฉพาะด้้าน 10 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 8 ชุุดวิิชา
82227 ความคิิดทางการเมืืองและสัังคม 82325 ความขััดแย้้งและความร่่วมมืือ 82327 อาเซีียนเบื้้�องต้้น
82322 	สัังคมโลก
ระหว่่างประเทศ
82328 นโยบายสาธารณะในบริิบทโลก
82324 เศรษฐกิิจและการเมืือง
82326 กฎหมายระหว่่างประเทศ
82429 การระหว่่างประเทศของไทย
ระหว่่างประเทศ
และองค์์การระหว่่างประเทศ

หมายเหตุุ

(1)

เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314)

- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
81314 	หลัักเบื้้�องต้้นของการวิิจััย
82321 การเมืืองการปกครองของ
82426 การเมืืองการปกครองในยุุโรป
ทางรััฐศาสตร์์
		
ประเทศในเอเชีีย
และอเมริิกา
81427 กฎหมายอาญาสำำ�หรัับ
82329 การทููตและนโยบาย
82427 การพััฒนามนุุษย์์ในบริิบทโลก
	รััฐศาสตร์์
	ต่่างประเทศ
81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความ
82425 	ลััทธิิการเมืืองและยุุทธศาสตร์์
อาญาและพยานหลัักฐาน 		
ในการพััฒนา
	สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ (80314) สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)
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คำำ�แนะนำำ� 1.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการเป็็นนายตำำ�รวจชั้้นสั
� ญ
ั ญาบััตรเพื่่อ� ทำำ�หน้า้ ที่่�ป้อ้ งกััน ปราบปราม
				หรืือจราจร ควรลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428
				 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์ ทั้้�งสองชุุดวิิชาดัังกล่่าวมีีเนื้้�อหา
				 ครอบคลุุมกฎหมายไทย 3 วิิชา คืือ กฎหมายอาญาครบทุุกลัักษณะ กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาครบ
				ทุุกลัักษณะ และกฎหมายลัักษณะพยาน ซึ่่�งคณะกรรมการข้้าราชการตำำ�รวจได้้พิิจารณาเห็็นชอบ 2 ชุุดวิิชา
				ดัังกล่่าว ตามบัันทึึกที่่� ทม. มท 0667. 22/820 ลงวัันที่่� 27 เมษายน 2533
		 2.	นัักศึึกษาที่่�มีีความประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งปลััดอำำ�เภอ ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล และ
				 เจ้้าหน้้าที่่�ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ขอแนะนำำ�ให้้ลงทะเบีียนเรีียน ชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
				 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
			 3.	สำำ�หรับั นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะเข้้ารัับราชการในตำำ�แหน่่งสััสดีี จะต้้องศึึกษาแขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง
				 เท่่านั้้�น
4. ผู้้�ที่�่สำำ�เร็็จการศึึกษาหลัักสููตรนิิติิศาสตรบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช และใช้้วุุฒิิการศึึกษา
		ดัังกล่่าวสมััครเข้้าศึึกษาในหลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต สามารถโอนชุุดวิิชา 81427 กฎหมายอาญา สำำ�หรัับ
		 รััฐศาสตร์์ และชุุดวิิชา 81428 กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาและพยานหลัักฐาน สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์
		 มาใช้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกในหมวดวิิชาเฉพาะได้้ทั้้�ง 2 ชุุดวิิชา

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
80205	พื้้�นฐานทางสัังคมและวััฒนธรรมของการเมืืองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

350 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ชุุดวิิชา

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่่�อการสื่่�อสาร

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,500 บาท
1,100 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
10151 ไทยศึึกษา

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่ง� ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
10131	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
10151 ไทยศึึกษา
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
80102	หลัักพื้้�นฐานทางรััฐศาสตร์์
82201	หลัักพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาการเมืืองการปกครอง รหััส 80414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10131 	สัังคมมนุุษย์์
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
1,100 บาท
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
1,100 บาท
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
10131	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
83202 ความรู้้�ทั่่�วไปทางกฎหมาย สำำ�หรัับรััฐศาสตร์์

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

ชุุดวิิชา

352 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรรััฐศาสตรบััณฑิิต
แขนงวิิชาความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ รหััส 80314 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2563
ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
1,100 บาท
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 1,100 บาท
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

ชุุดวิิชา
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชารััฐศาสตร์์ (80)

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
1,100 บาท
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ 1,100 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
1,000 บาท
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ
7) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า
80111	หลัักพื้้�นฐานการเมืืองการปกครองไทย
80212 หลัักพื้้�นฐานทางรััฐประศาสนศาสตร์์และนโยบายสาธารณะ
82202 การเมืืองเปรีียบเทีียบ

