
 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 



สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1  รหสัและช่ือหลกัสตูร        1 
2  ช่ือปริญญาและสาขา        1 
3  วิชาเอก          1 
4  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร      1 
5  รูปแบบของหลกัสตูร        1 
6  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร   2 
7  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูร คณุภาพและมาตรฐาน    2 
8  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศกึษา     2 
9  ช่ือ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหนง่ และคณุวฒุิของอาจารย์ 

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร        3 
10  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน       4 
11  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ 
  วางแผนหลกัสตูร        4 
12  ผลกระทบจากข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ 
  ของสถาบนั         5 
13  ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั  5 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1  ปรัชญา ความส าคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร    6 
2  แผนพฒันาปรับปรุง        6 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   

1  ระบบการจดัการศกึษา        9 
2  การด าเนินการหลกัสตูร        9 
3  หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน       13 
 



4  องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม     58 
5  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท างานวิจยัหรือวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี   59 
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล   

1  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต      60 
2  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน      62 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)    89 
2  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา    89 
3  เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร      89 
   

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

1  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      90 
2  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์และบคุลากร    91 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1  การบริหารหลกัสตูร        92 
2  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน      93 
3  การบริหารคณาจารย์        95 
4  การบริหารบคุลากรสนบัสนนุทางการเรียนการสอน     95 
5  การสนบัสนนุและการให้ค าแนะน านิสิต      96 
6  ความต้องการตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  96 
7  ตวับง่ชีผ้ลการด าเนินงาน        96 
 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน      98 
2  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม       98 



3  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร    99 
4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     99 
 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก สาระในการปรับปรุงหลกัสตูร       100 
 
ภาคผนวก ข ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยันเรศวรวา่ด้วย การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2549  130 
 
ภาคผนวก  ค ค าสัง่มหาวิทยาลยันเรศวร       147
    
ภาคผนวก ง รายงานการประชมุคณะกรรมการจดัท าหลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555  149 
   
ภาคผนวก จ สรุปผลการวิพากษ์หลกัสตูร       158 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
สาระส าคัญในการปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยนเรศวรว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าส่ังมหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
สรุปผลการวพิากษ์หลักสูตร 

 



1 
 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                   มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา               คณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย     : หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต  
ภาษาองักฤษ: Bachelor of Arts Program in Political Science 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเตม็ (ไทย):        หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 
            ช่ือยอ่ (ไทย):          ร.บ.  
            ช่ือเตม็ (องักฤษ):   Bachelor of Arts (Political Science) 
            ช่ือยอ่ (องักฤษ):     B.A. (Political Science)  
 
3. วิชาเอก 
               ไมมี่ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
               130 หนว่ยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
                    หลักสูตรระดบั ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 
 
      5.2 ภาษาที่ใช้ 
                     ภาษาไทย  
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      5.3 การรับเข้าศึกษา 
                      รับนิสิตไทย 
   
     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                     เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 
  
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 
            หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2555 
                  สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร  ในการประชุม ครัง้ท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 8 
สิงหาคม 2554 
                  สภามหาวิทยาลยั อนมุตัหิลกัสตูรในการประชมุ ครัง้ท่ี ……/……. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา ในปี
การศกึษา 2557 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ เจ้าพนกังานปกครอง  ต ารวจ  
ทหาร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  บุคลากร  เจ้าหน้าท่ีการทูต  
เจ้าหน้าท่ีวิเทศสมัพนัธ์ ฯลฯ  เป็นต้น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฯลฯ  เป็นต้น 
 3. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญู เชน่ ศาลปกครอง ในต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีศาลปกครอง หรือ 
ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ในต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีเลือกตัง้ ฯลฯ เป็นต้น 
 4. หนว่ยงานเอกชน เชน่ บริษัท ห้างร้านในต าแหนง่ตา่งๆ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบคุคล  เจ้าหน้าท่ี
ฝึกอบรม  ผู้ ส่ือขา่วการเมือง  ผู้ ส่ือขา่วตา่งประเทศ  เป็นต้น 
 5.  สถาบนัการศกึษา  ได้แก่  อาจารย์มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ  นกัวิจยั ฯลฯ   เป็นต้น 
 6.  องค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆ 
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9. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

ทางวชิาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประเทศ 

ภาระการสอน 
(ชม./ปีการศึกษา) 

หลักสูตรท่ี
สอนปัจจุบัน 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

1 นางสาวดาริน  
                 คงสจัวิวฒัน์ 
(3-6498-00072-101) 

อาจารย์ -รป.ม.   
-ร.บ.  
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2542 
2537 

ไทย 
ไทย 

270 270 

2 นายพีรธร   
          บณุยรัตพนัธุ์ 
(3-1006-01770-904) 

อาจารย์ -ร.ด.  
-พบ.ม.  
 
-วท.บ. 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่)  

รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 
 
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
สถาบนัราชภฎัจนัทร์เกษม 

2547 
2540 

 
2538 

ไทย 
ไทย 

 
ไทย 

270 270 

3 นายสกิุจ ขอเชือ้กลาง 
(3-1022-00201-07-2) 

อาจารย์ -D.B.A.  
 
-M.B.A.  
 
-วท.บ.  

International Trade 
 
International Trade 
  
สขุศกึษา 

Victoria University of 
Technology 
Victoria University of 
Technology 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 

2548 
 

2544 
 

2538 

ตา่ง 
ประเทศ 
ตา่ง 

ประเทศ 
ไทย 

 

270 270 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาประเทศในปัจจุบันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเ ร็ว   

จ าเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งของระบบและโครงสร้างต่างๆ  ภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองและ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีของประเทศ โดยให้ความส าคญัต่อการน าทุนของประเทศ ประกอบด้วย ทุนสงัคม  ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกือ้กูลกนั  เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีเสถียรภาพและคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างระบบ โครงสร้าง 
กระบวนการบริหาร และองค์ความรู้พัฒนาประเทศให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย  โดย
บรูณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและทุกระดบัในการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เกิดความ
สมดลุ เป็นธรรมและยัง่ยืน พร้อมทัง้ปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ลดบทบาท
อ านาจของราชการในส่วนกลาง เพิ่มบทบาท  และกระจายอ านาจการบริหารจัดการ และกระจายการ
จดัสรรทรัพยากรให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และชุมชน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและการ
ปฏิรูปธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็ง  รองรับประชาคมอาเซียนท่ีจะเกิดขึน้ภายในอนาคตอันใกล้นี ้ ซึ่งการ
ด าเนินงานจะสามารถส าเร็จลลุ่วงไปได้ก็จ าเป็นต้องอาศยับุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองรัฐศาสตร์
และการบริหารภาครัฐท่ีมีคณุภาพจ านวนมาก 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัญหาความขดัแย้งภายในประเทศเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีมีสาเหตหุลากหลาย แนวทางท่ีเสนอ

เพ่ือใช้แก้ปัญหาเหล่านีคื้อพฒันา ความสมานฉันท์ภายใต้สญัญาประชาคมใหม่ โดยสร้างความเข้มแข็ง
ของโครงสร้าง กลไกและกระบวนการบริหารจดัการของทกุภาคส่วนของสงัคม  เพ่ือการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างสงบสุขและเป็นท่ียอมรับร่วมกันในสงัคม กลไกในการพฒันาจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาของตนเองทกุขัน้ตอน รวมถึง การเช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยกบัโลกหลายขัว้อานาจ 
เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค  เตรียมตวัสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ดงันัน้ การวางแผนหลกัสูตรจะต้องค านึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสงัคมและวฒันธรรม เพ่ือผลิต
บณัฑิตท่ีมีคณุธรรม จริยธรรม เคารพและยอมรับกฎระเบียบของสงัคม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสตูรจึงจ าเป็นต้องพฒันาหลกัสตูรในเชิงรุก

ท่ีมีศกัยภาพ ในขณะเดียวกนัต้องสร้างพืน้ฐานองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
โดยการผลิตบคุลากรท่ีมีความรู้คูค่ณุธรรม ในด้านวิชาการและงานวิจยั การเตรียมพร้อมสูป่ระชาคมโลกได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลิศในการวิจยั และภาวะการมีงานท าของบณัฑิต ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูร
จึงต้องเน้นและส่งเสริมการศกึษา ค้นคว้า วิจยัท่ีค านึงถึงคณุธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ บณัฑิต
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน  การเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพกลไกในกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการเมืองให้เข้มแข็งและ
เป็นอิสระมากขึน้ 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท่ี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
             หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิตเป็นหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลยันเรศวรในหมวด
วิชาศกึษาทัว่ไปในกลุม่วิชาภาษา  กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และวิชาพืน้ฐานทางด้านจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ได้แก่ 
                        214110  เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น              3(3-0-6)  
                Introduction to Economics 
                        230478   ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบักฎหมาย     3(3-0-6) 
    Introduction to Law 
                        830211   แนวคิดทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา                  3(3-0-6)  
    Theoretical Approaches in Sociology and Anthropology 
                        835222   จิตวิทยาสงัคม                  3(3-0-6) 
        Social Psychology 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
833101  รายวิชารัฐศาสตร์เบือ้งต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science 
       
13.3 การบริหารจัดการ 

        อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรต้องประสานงานกบัอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ด้านเนือ้หาสาระ การจดัการเรียนการสอน และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 
 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 
        มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์ของรัฐทุกด้านทัง้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการสู่สงัคม เพ่ือน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบตัิ ตลอดจนสามารถประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและสงัคมโดยสว่นรวม 

 1.2.2 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีศกัยภาพในการบรูณาการศาสตร์ของรัฐ ทัง้ด้านการเมือง การ
ปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
และเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาตอ่ในอนาคต 

 1.2.3 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้เร่ืองการปกครองและการบริหารท้องถ่ิน มีความเข้าใจ
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงทัง้ในระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิและ
ระดบัท้องถ่ิน 

 1.2.4 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีความรู้คูค่ณุธรรม และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 1.2.5 เพ่ือผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะในการค้นคว้าวิจยัทางด้านรัฐศาสตร์ และสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในสงัคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตังบ่งชี ้
พฒันาระบบและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนให้บณัฑิต
มีอตัตลกัษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่ง
คดิ เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิต
ปัญหา เป็นท่ีต้องการของแหลง่จ้าง
งานระดบัแนวหน้าของประเทศ 
(Demand Based Competency) 
และได้รับคา่จ้างในอตัราจ้างท่ีสงู
เกณฑ์เฉล่ีย 

1. มหาวิทยาลยัพฒันา
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การ
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพซึง่
หลกัสตูรจะน ามาใช้ในการ
พฒันาคณุภาพนิสิต เช่น  
- สร้างวฒันาธรรมองค์กรสู่ 
Knowledge Based Society 
ด้วยจิตส านึกของความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน 
- ให้นิสิตสามารถพฒันา
ภาษาองักฤษด้วยตนเองด้วย
ระบบ e-learning ซึง่สถาน
พฒันาวิชาการด้านภาษา 
(Language Center) จะเป็น
หนว่ยสนบัสนนุ 
- จดัให้มีการแลกเปล่ียนทกัษะ
โครงการฝึกอบรม โครงการ
ศกึษาดงูานแกคณาจารย์เพ่ือ
ปรับระบบการเรียนการสอนท่ี
เน้นนิสิตเป็นศนูย์กลางและมี
สว่นร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนั
ระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน 
กระบวนการเรียนรู้ท่ียึดหลกัให้
เห็น ให้คิด ให้ค้นหาหลกัการ 
(ทฤษฎี) และปฏิบตัิ 
- จดัให้มีการสอนภาษาองักฤษ
ส าหรับวิชาชีพโดยเน้นการพดู
และฟัง ภาคเรียนละ 1 หน่วยกิต 

1. มีเอกสาร มคอ. 2,3 และ 
5 ท่ีสมบรูณ์ 
2. มีแผนการสอนในรูปของ 
มคอ.3และ4 ท่ีเอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3. ร้อยละของจ านวน
รายวิชาเฉพาะทัง้หมดท่ีเปิด
สอนในหลกัสตูร มีการเชิญ
วิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครัฐ มาบรรยาย
อยา่งน้อยวิชาละ 1 ครัง้ 
4. นิสิตจะต้องมีการฝึกงาน
หรือ สหกิจศกึษา (ดจูาก 
มคอ. 4) 
5. ร้อยละของรายวิชาท่ีมี 
Tutorial 
6. มี มคอ. 3 คูก่บั มคอ. 5 
ทกุรายวิชา 
7. ร้อยละของนิสิตท่ีท า
วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญา
ตรี (6-9 หนว่ยกิต) 
8. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ
ภาษาองักฤษครัง้แรกผา่น
ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
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ตอ่เน่ืองไปจนครบจ านวนหน่วย
กิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร  

 

 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตังบ่งชี ้
 - มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/

ภาครัฐมาบรรยายในรายวิชา
9. ร้อยละของนิสิตท่ีสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครัง้



9 
 

 

 

เฉพาะทกุรายวิชา ไมน้่อยกว่า 1 
ครัง้ 
- จดัให้มีรายวิชาวิจยัและสง่เสริม
ให้นิสิตจดัท าปริญญานิพนธ์
ระดบัปริญญาตรี 
 

แรกผา่นตามหลกัเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 
10. ร้อยละของนิสิตท่ีมีงาน
ท า/ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
11. คา่เฉล่ียของอตัรา
เงินเดือนท่ี ก.พ. ก าหนด 

 2. พฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรสู่คณุภาพโดยมุง่ผลท่ี
บณัฑิตมีความสามารถในการ
ประยกุต์และบรูณาการความรู้ 
โดยรวม มาใช้การปฏิบตังิานตาม
วิชาชีพโดย 
- จดัให้มีการปรับปรุงหลกัสตูร
ไปสู ่Problem Based Learning 
แทน Content Based Learning 
- จดัให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนภาษาตา่งประเทศอยา่ง
จริงจงัโดยเร่งรัดให้มี
ห้องปฏิบตักิารเทคโนโลยีส่ือสาร
ท่ีมามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา 
- จดัให้มีระบบ Tutorial ในทกุ
รายวิชาและมีการจดัการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ให้นิสิตท าวิทยานิพนธ์ระดบั
ปริญญาตรีทกุคน 
- ให้อาจารย์และนิสิตได้มี
กิจกรรมร่วมกนั 

12. จ านวนรายวิชาและ
วิธีการการจดัการเรียนการ
สอน Problems Base/ 
Topic Learning 
 
 

แผนพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตังบ่งชี ้
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 -คณาจารย์มีการประเมินผลการ
สอนท่ีเอือ้ตอ่ระบบ PDCA เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอน
โดยตนเอง 

 

 3.พฒันาระบบการประเมินผล
การศกึษาท่ีชีว้ดัระดบัขีดความ 
สามารถของบณัฑิต 
(Competency Based 
Assessment) โดย 
- จดัให้มีระบบความสามารถใน
การใช้ภาษาองักฤษและ
เทคโนโลยีการส่ือสาร 

 

  
หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบทวิภาค 
  ระบบทวิภาค 1 ปีการศกึษามี 2 ภาคการศกึษา ได้แก่ ภาคการศกึษาต้นและภาค

การศกึษาปลาย          
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  อาจจะมีการจดัการศกึษาในภาคฤดรู้อน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บันโยบายของมหาวิทยาลยัและการ

พิจารณาของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี่ 
 
 
 
 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
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2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ภาคการศกึษาต้น เดือนมิถนุายน – กนัยายน 
ภาคการศกึษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

  ให้ใช้เวลาการศกึษาไมเ่กิน 8 ปีการศกึษา 
 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
       (1) ต้องส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ซึง่กระทรวง 

ศกึษาธิการรับรอง  
       (2) มีคณุสมบตัอ่ืินครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
       (3) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม

ระเบียบข้อบงัคบัการคดัเลือกของมหาวิทยาลยันเรศวร 
       (4) การคดัเลือกโดยคณาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยวิธีการ

สอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสมัภาษณ์ 
 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
        นิสิตท่ีสมคัรเข้าเรียนในหลกัสตูรมีปัญหาก่ียวกบัความรู้พืน้ฐานในด้านสงัคมศาสตร์ รวมทัง้

ทกัษะและความสามารถการใช้ภาษาองักฤษ  
 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        จดัรายวิชาในกลุม่สงัคมศาสตร์เพิ่มเตมิ  และก าหนดวิชาบงัคบัทางรัฐศาสตร์เพ่ือเพิ่มความรู้

ให้นิสิต รวมถึงความพยายามในการสอดแทรกเนือ้หาภาษาองักฤษให้นิสิตได้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิ 
 
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 2  60 60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 3   60 60 60 
ชัน้ปีท่ี 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
2.6 งบประมาณตามแผน 
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2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
คา่บ ารุงการศกึษา - - - - - 
คา่ลงทะเบียนเรียน 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
เงินอดุหนนุจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ      
 

2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 
ก. งบด าเนินการ 
1. คา่ใช้จา่ยบคุลากร 44,800 89,600 134,400 179,200 179,200 
2. คา่ใช้จา่ยด าเนินงาน 
(ไมร่วม 3) 

345,600 691,200 1036,800 1382,400 1382,400 

3. ทนุการศกึษา - - - - - 
4. รายจา่ยระดบั
มหาวิทยาลยั 

219,000 438,000 657,000 876,000 876,000 

รวม (ก) 609,400 1218,800 1828,200 2437,600 2437,600 
ข. งบลงทนุ 
คา่ครุภณัฑ์ 30,000 35,000 40,000 45,000 45,000 

รวม (ข) 30,000 35,000 40,000 45,000 45,000 
รวม (ก) + (ข) 639,400 1,253,800 1,868,200 2,482,600 2,482,600 

จ านวนนกัศกึษา  60 120 180 240 240 
คา่ใช้จา่ยตอ่หวันกัศกึษา 10,657 10,448 10,379 10,344 10,344 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบชัน้เรียน และเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย

การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข) 
 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
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       นกัศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเข้าศึกษาในหลกัสูตรนี  ้สามารถ
เทียบโอนหนว่ยกิตได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามข้อบงัคบัท่ีมหาวิทยาลยันเรศวรก าหนด  


