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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่
มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่
สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วน
ที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตาม
มาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 
 

 

(ดร.พัชราภา ตันตราจิน) 

ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ า 5 คน คณาจารย์มีต าแหน่ง 
โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 4 คน  

งบประมาณในปี 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตใช้งบประมาณของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 ผลการประเมินทั้ง 11 ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 4 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ 4 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ 4 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ 5 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ 4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ 4 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ 4 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ N/A 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ 4 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ 4 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ 4 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ 4 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  
  1. คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิสูง และมีความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ท าให้มี
โอกาสจะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรออกไปในหลากหลายด้าน และทันยุคทันสมัย 
 2. กิจกรรมประกอบหลักสูตร และการเรียนการสอนสนับสนุนและสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 
  3. เนื้อหาของหลักสูตรมีการพัฒนาจากฐานของบริบทของเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
โดยมีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตะวันออกภายในหลักสูตร รวมถึงมีเนื้อหาของหลักสูตรมีลักษณะของ
การบูรณาการสหวิทยาการ  
  4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มุ่งสร้างนิสิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการบูรณา
การสหวิทยาการ  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ให้ชัดเจนและควรมีการสร้างระบบการ 
ส ารวจความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรเพ่ือน าไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานิสิตในมิติอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากด้านวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในภาคตะวันออกหรือในระดับประเทศ 
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เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรหรือท ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนในภูมิภาคตะวันออกเพ่ือรับทราบความต้องการองค์ความรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ ความรู และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบ
คูกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่าง
มั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
-ปรัชญา- 
“หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งสร้างนักวิชาการและผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจใน

สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองประเทศ การปกครองส่วนท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์การเมือง 
และการระหว่างประเทศ ในบริบทของประชาชาติและสังคมภาคตะวันออก ให้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศและสังคม เข้าใจวิธีวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถ มีความ
รอบรู้ มีความกระตือรือร้นทางการเมือง และเป็นผู้มีคุณธรรม” 

-ความส าคัญของหลักสูตร- 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความ

ขัดแย้งทางการเมืองในระดับโครงสร้าง และความซับซ้อนของประเด็นปัญหาทางการเมืองการปกครอง ได้
ส่งผลกระทบต่อองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในประเทศไทย เนื่องจากองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ที่มีอยู่เดิมไม่
สามารถปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีการกระตุ้นให้สร้างองค์ความรู้
ทางรัฐศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในประเทศไทย 
กล่าวคือ องค์ความรู้เดิมที่เน้นมิติการปกครองคน และการบริหารภายในระบบราชการแต่เพียงอย่างเดียว 
จ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง
รัฐกับสังคมมากขึ้น อีกทั้งยังจะต้องสอดคล้องกับบริบทสังคมโลก เพ่ือก้าวทันความเป็นไปของโลกในยุค
สมัยใหม่ซึ่งมีความรวดเร็วและซับซ้อนมากกว่าในอดีต  สิ่งนี้ ถือว่าเป็นภารกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย ที่
จะต้องด าเนินการผลิตและพัฒนาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ในเชิงสหวิทยาการ และมีความรอบ
รู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ 

ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องเกิดการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเพ่ือให้องค์ความรู้ทางด้าน
รัฐศาสตร์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งท าให้บัณฑิตทางรัฐศาสตร์รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ดั้งกล่าวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต การท างานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
เพ่ือรับใช้สังคม 

 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
-วัตถุประสงค์ 
1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ การเมือง การ

ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการก าลังคน ทั้งในภาครัฐและเอกชน  โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น 
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2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมดังนี้ 

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และการเมืองการปกครอง 
2.2 มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเท่าทันโลก สามารถจับประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และวิพากษ์วิจารณ์

อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบตามหลักวิชาการ ตลอดจนการเป็นผู้น าในการแก้ปัญหาได้ 
2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ในการด าเนินชีวิต การประกอบวิชาชีพ และการศึกษาในระดับสูงต่อไป 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  บัณฑิตยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ที่มีจิต     
สาธารณะและมุ่งรับใช้สังคม  

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(2)  มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
(3)  มีใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
(4) มีความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการท างาน
สาธารณะ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
(2)  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
(3)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในสังคมได้เป็นอย่างดี 

2. ด้านความรู้ 
 (1)  มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐาน 
 (2)  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
 (3)  สามารถประยุกต์องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ
บริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
แต่ละท้องถิ่น 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
(2) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(3) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้า และน าเสนอได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
(3)  มีความสามารถในการวิเคราะห์สังคมได้อย่าง
เป็นระบบ 
(4)  มีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีความชัดเจนและ
แสดงไว้ในหลักสูตร [3] 

        -มาจาก ปรัชญามหาวิทยาลัย  
-มาจาก วัตถุประสงค์หลักสูตร  
-มาจาก อัตลักษณ์   
-มาจาก ยุทธศาสตร์ รอบ 5 ปีของสาขา (สาขา
พัฒนาสังคม)  

- มคอ. 2 หมวดที่ 2 ข้อ 1.1  
- แผนยุทธศาสตร์ของมพ และ คณะ 
 

1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

        -ค าอธิบายรายวิชา (ยกตัวอย่างในรายวิชาแต่ละ
หลักสูตร เช่น เภสัช: รายวิชาหลักสูตรทั่วไปและ
รายวิชาเฉพาะ) 
-ก าหนดหน่วยกิตวิชาฝึกปฏิบัติ (มพ.-แหล่งฝึก
ปฏิบัติ)/สัมมนา/ปัญหาพิเศษ/สหกิจ/โครงงาน 
(IS) 
-ดึงมาจาก มคอ.1 

- มคอ. 1 
- มคอ. 2 
- มคอ. 3 ของรายวิชาดังกล่าว 
- มคอ. 4 
 

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้
และทักษะเฉพาะทาง [2] 

        -โครงสร้างหลักสูตร ที่ระบุ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาชีพ และหมวด
เสรี 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 
ยกตัวอย่างรายวิชาความรู้และทักษะทั่วไป เช่น 
รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ และศึกษาทั่วไปเลือก 
วิชาเลือกเสรี  
 

-มคอ. 2 หมวด 2 และ หมวด 4 
-มคอ. 3 ของรายวิชา 
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สะท้อนความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย [3] 

        - หลักสูตรมีการส ารวจ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ 
- สรุปรายงานการส ารวจ / จัดท างานวิจัย  
- วิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

- แบบสอบถามความต้องการหลักสูตร 
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
-  แบบสอบถามความต้องการ
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์   
- รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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2. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

2.1 หลักสูตร  
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                            144 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต 
2) วิชาแกน                 24 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะ                  84 หน่วยกิต 

3.1) หมวดวิชาเอกบังคับ                        60 หน่วยกิต 
3.2) หมวดวิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า              24 หน่วยกติ 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
 
2.1.1 รายวิชา 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า               30  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
 1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   12  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา     4  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   4  หน่วยกิต 
 5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   3  หน่วยกิต 
 

 1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  12  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  ภาษาอังกฤษบังคับ  9  หน่วยกิต  
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
  English for Communication 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย      3(3-0-6) 
 Collegiate English  
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 English Writing for Communication 
 ภาษาอื่น ๆ  3  หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 Thai Language Skills for Communication 
 
       2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
415303 59 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต        2(2-0-4) 
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  Psychology for the Quality of Life 
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น      2(2-0-4) 
 Life Skill and Adolescent Health 
 
      3)  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     2(2-0-4) 
  Sufficiency Economy and Social Development 
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2(2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์       3(3-0-6) 
 Thai Citizens in Globalization 
 
      4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ      2(2-0-4) 

Lateral Thinking Skill Development  
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา     2(2-0-4) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 
 
     5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3(2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 

 
 

2) วิชาแกน         24 หน่วยกิต 
67210159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science  
67210259   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 
  History of Thai Politics and Government 
67210359 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Administrative Laws for Political Scientists 
67210459 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Political Philosophy 
67211159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration  
67215159 ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะน า   3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations  
67220159 ทฤษฎีการเมืองการปกครอง   3(3-0-6) 
  Theory of Politics and Government   
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67227159 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
          History of Thai Local Government 
 
3) หมวดวิชาเฉพาะ               84 
หน่วยกิต 
     3.1)  หมวดวิชาเอกบังคับ   60 
หน่วยกิต 

67210059 การเมืองและนโยบายสาธารณะ   3(3-0-6) 
  Politics and Public Policy 
67222159 รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง   3(3-0-6) 
  Constitution Political Institution and Political Process  
67222259 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง   3(3-0-6) 
  Interest Groups, Political Parties and Election 
67222359  การเมืองเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
  Comparative Politics 
67222459 ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 
  Democratic Theory and Comparative Democracy 
67222559 โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม   3(3-0-6) 
  Globalization Nation-State and Civil Society 
67222659 การเมืองของคนชายขอบ   3(3-0-6) 
  Politics of Marginal People  
67223159 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Political Economy 
67232159 ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขบวนการทางสังคม   3(3-0-6) 
  Theory of Social Change and Social Movement 
67232259 ความคิดทางการเมืองของไทย   3(3-0-6) 
  Thai Political Thoughts  
67232359 ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง   3(3-0-6) 
  Violence and Nonviolence in Politics 
67232459 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย   3(3-0-6) 
  Environmental Politics and Policy 
67232559 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
  Social Research Methodology 
67235159 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
67237159 แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Concept and Theory of Local Government  

 67242159 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
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  Ethics for Political Scientists 
 67249159 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์        6(0-40-0)  

  Field Experience in Political Science 
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์   3(3-0-6) 
  Seminar on Research Action for Political Science 
67249359 สัมมนาการเมืองและการพัฒนาภาคตะวันออก   3(3-0-6) 
  Seminar on Politics and Development in the Eastern Thailand 

 
    3.2)  หมวดวิชาเอกเลือก                                          ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ให้เลือกเรียน 1 ด้านวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จาก 3 ด้านวิชา ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

67233059 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง   3(3-0-6) 
  History of Political Economy Doctrines  
67233159 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย   3(3-0-6) 
  History of Thai Economy and Politics 
67223259 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม   3(3-0-6) 
  Political Economy of Regionalism 
67233259 ปรัชญาความรู้แนวโพสต์โมเดิร์น   3(3-0-6) 
  Post Modernism Philosophy  
67233359 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา   3(3-0-6) 
  Political Economy and Alternative Development  
67233459 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
  International Political Economy and Globalization  
67233559 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา   3(3-0-6) 
  Political Economy and Cultural Studies 
67233659 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น   3(3-0-6) 
  Political Economy of Displacement   
67233759 เศรษฐศาสตร์การเมืองของท้องถิ่น   3(3-0-6) 
  Political Economy of Locality Studies 
67233859  เศรษฐศาสตร์การเมืองกับสตรีศึกษา   3(3-0-6) 
  Political Economy and Woman’s studies 

 67233959 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน   3(3-0-6) 
   Industrial Development and Labor 

67234159  เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะ           3(3-0-6)          
                 Political Economy and Public Policy 

67243059 วัฒนธรรมกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
  Culture and Development  
67243259 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง    3(3-0-6) 



 
หน้า 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

  Current Issues in Political Economy 
67249459 สัมมนาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง   3(3-0-6) 
  Seminar on Political Economy 

 67249859 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาคตะวันออก 3(3-0-6) 
  Seminar on Social, Economic and Political Change in the  
  Eastern Thailand 

 
2 ด้านวิชาการระหว่างประเทศ 
* หมายเหตุ: นิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาการระหว่างประเทศต้องได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษ C+ ขึ้นไป 

67235059 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา    3(3-0-6) 
   International Politics: Theories and Approaches 
 67235259 การศึกษานโยบายต่างประเทศของไทย    3(3-0-6) 
   Thai Foreign Policies Study 
 67235359 องค์การระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   International Organization 
 67235459 มหาอ านาจกับการเมืองโลก    3(3-0-6) 
   Great Powers and World politics 
 67235559 ความมั่นคงของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่    3(3-0-6) 
   Human Security in the Modern World 
 67235659 กฎหมายระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   International Law 
 67235759 วรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   Reading in International Relations 
 67235859 อาเซียนในบริบทการเมืองโลก   3(3-0-6) 
   ASEAN in a Global Context 
 67235959 ประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
   History of International System 
 67245159 โลกาภิวัตน์ศึกษา   3(3-0-6) 
   Globalization Study 
 67245259 ภาษาอังกฤษทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6)      
                   English for International Relations 
 67245359 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ    3(3-0-6)      
   International migration  
 67245459 การเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน   3(3-0-6) 
   Politics and Economics in Indochina Region 
             67246659  ยุโรปศึกษา    3(3-0-6) 
                             European Studies   
 67249559 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
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   Seminar on International Relations Contemporary Issues and Debates 
 
3. ด้านวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น 
 67222959 ความคิดทางการเมืองตะวันออก   3(3-0-6) 
   Eastern Political Thought 
 67237259 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ   3(3-0-6)           
   Comparative Local Government 
 67237359 การบริหารจัดการองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
   Thai Local Government 
 67237459 การเมืองและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นไทย   3(3-0-6) 
               Local Government Structure in Thailand 
 67237559 กฎหมายการบริหารและการจัดการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Local Administrative law and local governmental law 
 67237659  ความเป็นพลเมืองกับจิตสาธารณะ   3(3-0-6) 
   Citizenship and Public Consciousness 
 67237759 การสื่อสารทางการเมือง   3(3-0-6) 
   Political Communication 
 67237859  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม   3(3-0-6) 
   Globalization and Localism 
 67237959 การเมืองของกลุ่มอัตลักษณ์ เพศและชาติพันธุ์   3(3-0-6) 
   Politics of Identity Gender and Ethnics 
 67247159 วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Community Culture and Local Development 
 67247259 การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Local Democracy Development 
 67247359  การจัดการปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง   3(3-0-6) 
   Local Government in Urban Areas 
 67247459 ปริมณฑลสาธารณะและความคิดว่าด้วยชุมชน   3(3-0-6) 
   Public Sphere and Idea of Community 

67247559 นิเวศวิทยาการเมือง   3(3-0-6) 
  Political Ecology 

 67247659 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Strategy of Local Government 
 67249659 สัมมนาในสาขาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Seminar on Politics and Local Government 
 67249759 สัมมนาการเมืองเชิงวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
       Seminar on Cultural Politics 
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4) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือเลือก

เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ทั้งภายในและภายนอก  ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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    รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์คือ  

มีอาจารย์ประจ าจ านวน 5 คน เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ประกอบด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยมีสัญญาจ้างเต็มเวลา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์คืออาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์และเก่ียวข้อง
จ านวน 5 คน    

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ 
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 
มี 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่มี 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่มี 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มี 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มี 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มี 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
เป็นไปตามที่ก าหนด คือ  
จากหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) พ.ศ.2553 (เริ่มใช้ภาคต้นปี
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การศึกษา 2554) และครบรอบการ
ปรับปรุงในปี 2558   

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25490191108138 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. นายสรชัย ศรนีิศานตส์กุล ปร.ด.  
(สหวิทยาการ) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นายสกฤต ิอิสริยานนท ์ รป.ด. 
 (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3.นายยศพล จิระวฒุ ิ M.A. (War 
Studies) 

อาจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นางสาวพัชราภา   ตนัตราจิน ปร.ด. 
(รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5.นายวีระ หวังสัจจะโชค    ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทียบ) 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นางสาวพัชราภา ตนัตราจิน ปร.ด.         
(รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. นายสรชัย ศรนีิศานตส์กุล ปร.ด.         
(สหวิทยาการ) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. นายสกฤติ อิสริยานนท์
  

รป.ด. 
 (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ 

4 .นายวีระ หวังสัจจะโชค    ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทียบ) 

อาจารย์ ปริญญาเอก วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. นายยศพล จิระวุฒ ิ M.A. (War 
Studies) 

อาจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
   ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
      ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   เป็นไปตามเกณฑ์   

  ข้อสังเกต..................................................................................................  



  

 

หน้า 19 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1.นายไพฑูรย โพธิสวาง ร.ด.(รัฐศาสตร  รศ.ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

2.นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว ปร.ด.
(รัฐศาสตร  

ผศ.ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

3.นางสาวรุงนภา ยรรยง
เกษมสุข 

ร.ด. (รัฐศาสตร  ผศ.ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

4.รอยต ารวจเอกวิเชียร ตันศิ
รคิงคล 

 ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทียบ) 

ผศ.ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

5. นางสาวโชติสา ขาวสนิท ร.ด. (การ
ปกครอง) 

ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

6.นายภัทรพงษ รัตนเสวี Ph.D.(Internat
ional 
Relations) 

ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

7.นายชัยณรงค เครือนวน ร.ด.
(เศรษฐศาสตร์
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการ) 

ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

8. นางสาวพัณณ์อร เภา
เจริญ 

Ph.D. 
(Government 
and 
International 
Affairs) 

ดร. ปริญญาเอก วุฒิตรง   

9. นางสาวฌญาพัทร์ ธัญญ
กิจ 

ร.ม. 
(รัฐศาสตร์) 

อาจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   

10 .นาย จิรายุทธ์ สีม่วง MIS 
(International 
Relations) 

อาจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   

11. นางสาว ธัชชนก สัตย MIS อาจารย์ ปริญญาโท วุฒิตรง   
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วินิจ (International 
Relations) 

12. นางเมทินา อิสริยานนท์ ปร.ด.         
(ไทยศึกษา) 

อาจารย์ ปริญญาเอก สัมพันธ์   

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบตัิของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ   
            ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences 
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA 
practice shows good results and positive improvement trend. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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Rating Description 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 

AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

4 4 

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

4 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

 1.1การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ เฉพาะทางของศาสตร์
นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป โดยจะเห็นได้จากวิทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” Wisdom of the 
East for the Future of the Nation  
 พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ



  

 

หน้า 24 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรฯ มีความเกี่ยวของสัมพันธ์กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในเรื่องผลิตบัณฑิตให มี
คุณลักษณะเปนผูน า มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการความรูทีศ่ึกษามาใชใหสอดคลองกับความ 
ตองการของสังคม (หลักฐาน: มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ (V/M) ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตลอดจนมหาวิทยาลัย) 
 อีกทั้งยังมีความเกี่ยวพันกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เชน 
รายวิชาที่เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) เปดสอนรายวิชา
รัฐศาสตร การเมืองการปกครองของไทยและความสัมพันธระหวางประเทศ ใหแก นิสิตคณะศึกษาศาสตร
วิชาเอกสังคม นอกจากนี้ นิสิตคณะอ่ืน ๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดในหลักสูตรนี้ได ทุกรายวิชา เพ่ือ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรี 
 เป้าหมายส าคัญของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คือมุงสรางนักวิชาการและผลิตบัณฑิตใหเป็นผูมี
ความรู ความเขาใจใน สาขาวิชาดานรัฐศาสตร การเมืองการปกครองประเทศ การปกครองสวนทองถิ่น 
เศรษฐศาสตรการเมือง และ การระหวางประเทศ ในบริบทของประชาชาติและสังคมภาคตะวันออก ใหมี
วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ และสังคม เขาใจวิธีวิพากษวิจารณอยางเปนระบบ เพ่ือใหเปนพลเมืองที่มี
ความสามารถ มีความรอบรู มีความ กระตือรือรนทางการเมือง และเปนผูมีคุณธรรม 

สรุปเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ได้แก่ 
 1.  สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร ทั้งใน
ภาครัฐและ เอกชน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
 2.  สงเสริมใหบัณฑิตมีวิสัยทัศนกวางไกลเทาทันโลกสามารถจับประเด็นปญหา วิเคราะหปญหา 
และวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนระบบตามหลักวิชาการ ตลอดจนการเปนผูน าในการแกปญหา ได 
 3.  ใหบัณฑิตมีความรอบรูทางวิชาการ ทั้งในเชิงบูรณาการและเฉพาะสาขาที่เลือกศึกษา เพ่ือที่
จะใชเปน พ้ืนฐานและน าไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาในระดับสูงตอไป 
 4. เพ่ือตอบสนองความตองการในการพัฒนาและยกระดับบุคลากรขององคกรระดับทองถิ่นใน
ภูมิภาค ตะวันออก 
 5. เพ่ือสงเสริมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมีจริยธรรมและคุณธรรมใน
การ ปฏิบัติหนาที่ ทั้งในฐานะพลเมือง และผูประกอบวิชาชีพดานรัฐศาสตรที่มีจิตสาธารณะและมุงรับใช
สังคม 
 หลักสูตรฯ จึงมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ และเฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 
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 จึงพอสรุปได้เป็นผลการเรียนรู้, กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลได้ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

- ดานบุคลิกภาพ - ม ีการสอดแทรกเร ื่อง มนุษยสัมพันธและการวางตัว 
ในองคกรว ิชาช ีพในบางรายว ิชา 

- ดานภาวะผนู า และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินยั 
ในตนเอง 

- มีรายวิชาซ ึ่งนิสิตตองท างานเปนกลุมและมีหัวหนา 
กลุมในการท ารายงาน ตลอดจนน าเสนอรายงาน 
เพ ื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูน าและการเปน 
สมาชิกในกลุมที่ด ี
- ม ีกติกาท ี่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา  
หองเรียนใหตรงเวลา สงงานท ี่ไดรับมอบหมายตรง 
เวลา 

- ท ักษะดาน IT - ในหลักสูตรไดก าหนดใหเร ียนวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
- การน าเสนอรายงานในชั้นเรียนก าหนดใหน าเสนอ 
โดย Power Point 
-ฝกการสืบคนขอมลูดวยระบบอินเทอรเน็ต 

- ท ักษะการเรยีนรดูวยตนเอง - จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนส าคัญ 
สงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวยตนเอง 
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 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนร ู กลยุทธการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนร ู กลยุทธการประเมินผลการเรยีนร ู

2.1 ดานค ุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1  มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเน ินช ีวิตบนพ ื้นฐานปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1.2 มีว ิน ัย เปนแบบอยางท ี่ดีตอ ผ ูอ ื่น มีความเขาใจและเห็น 
คณุคาของตนเอง ผ ูอ ื่น ส ังคม ศล ิ ปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
2.1.3  มีใจกวางในการรับฟงความคิดเห็นท ี่แตกตาง 
2.1.4 มีความรบัผ ิดชอบ ชอบในการตัดส ินใจและการ
ทาง สาธารณะ 

 
2.1.1  การก าหนดกติกาในการเขาช ั้นเรยีน 
2.1.2  การแทรกเน ื้อหาในท ุกรายว ิชา 
2.1.3  การใชกรณีศกึษา 
2.1.4  การบรรยาย และหรืออภ ิปรายกลม ุ 
2.1.5  การท างานบริการชุมชน และหรือการ
ออกคาย ส ัมผส ั ช ีว ิตทางส ังคม 

 
2.1.1  ประเมินจากการส ังเกตพฤตกิรรมการมส ี วนรวมในช ั้น เรียน 
2.1.2 ปริมาณการกระท  าท ุจรต ิ ในการสอบ 
2.1.3  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.1.4  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
2.1.5  ประเม ินจากการสอบยอยในรายว ิชา 

2.2 ดานความร ู 
2.2.1 มีความรอบรู เขาใจหล ักการและทฤษฎพี ื้นฐาน 
2.2.2 มีท ักษะการค ิดแบบองครวม เพ ื่อแกปญหาไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 
2.2.3  สามารถประยุกตใชองคความรู้ใหสอดคลองก ับบรบิท 
ทางเศรษฐก ิจ ส ังคม การเม ืองและวัฒนธรรมแตละทองถิ่น 

 
2.2.1 การบรรยาย 
2.2.2  การใชกรณีศกึษา ท ั้งจากเหตุการณทาง
การเมือง การปกครองไทยท ี่เกด ิ ข ึ้นจริง หรอ ื จาก
ภาพยนตร์ นวนิยาย เรือ่งสัน้ ฯลฯ 
2.2.3 การเรย ี นรูนอกสถานท ี่ 

 
2.2.1  การประเม ินจากการทดสอบยอย 
2.2.2  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียนและปลาย ภาคเรย ี 
น 
2.2.3  ประเมินจากการท  ารายงานสวนบุคคล/ กลมุ 
2.2.4  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.2.5  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
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2.3 ดานทกัษะทางปญญา 
2.3.1 มีท ักษะการแสวงหาความร ูประยกุต เพ ื่อพ ัฒนาตนเอง 
อยางตอเน ื่อง 
2.3.2 มีท ักษะการค ิดแบบองครวม เพ ื่อแกปญหาไดอยางมี 
ประส ิทธภ ิ าพและสอดคลองกับสถานการณ 
2.3.3  มีความสามารถในการวเิคราะหส ังคมไดอยางเปนระบบ 
2.3.4  มีความสามารถในการปรบัตัวตอสถานการณและความ 
เปล ี่ยนแปลงทางส ังคม 

 
2.3.1  การบรรยายเช ิงปฏบิ ัตกิาร 
2.3.2  การฝกว ิเคราะหจากกรณศี ึกษา ท ั้งจาก
เหตุการณ ทางการเมืองการปกครองไทยท ี่เกด ิ ข ึ้น
จริง หรือจาก ภาพยนตร นวน ิยาย เรื่องส ั้นฯลฯ 

 
2.3.1  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาค เรียน 
2.3.2 ประเมินจากการท ารายงานสวนบุคคล/ กลมุ 
2.3.3  การประเมินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑ ิต 
2.3.4  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 

2.4 ท ักษะความส ัมพันธร์ะหวางบ ุคคลและความร ับผ ิดชอบ 
2.4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผ ิดชอบ ชอบ ส  าน ึกใน
ความเปน พลเมืองที่มคี ุณคาตอส ังคม และมคีวามเปนไทย 
2.4.2  มีภาวะผ ูน า และสามารถทางานเปนทีม 
2.4.3 มีมน ุษยสมัพ ันธที่ดีและสามารถปรับตวัใหเขากับ 
สภาพแวดลอมในส ังคมไดเ ปนอยางด ี

 
2.4.1 การบรรยาย 
2.4.2  การฝกประสบการณภาคสนาม 
2.4.3  การเขารวมกิจกรรมของน ักศึกษา 
2.4.4  การท างานกลมุในรายว ิชา 
2.4.5  การท างานบริการชุมชน และหรือการ
ออกคาย ส ัมผส ั ช ีว ิตทางส ังคม 

 
2.4.1  การประเม ินจากการทดสอบยอย 
2.4.2  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียนและปลาย ภาคเรย ี น 
2.4.3  ประเมินจากการท างานเปนท ีม 
2.4.4  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.4.5  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 

2.5 ดานทักษะการว ิเคราะหเช ิงต ัวเลข การส ื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 สามารถใชขอมลูเช ิงตัวเลข และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
อยางรเูทาทัน 
2.5.2 สามารถใชภาษาในการส ื่อสารอยางมปีระส ิทธิภาพ 
2.5.3  มีความสามารถใชเทคโนโลย ีสารสนเทศในการคนควา 
และน าเสนอได 

 
2.5.1  การบรรยายเช ิงปฏบิต ั  ิการ 
2.5.2  การฝกอภิปราย หรือน าเสนอรายงานหนาช ั้น
เรยีน 
2.5.3  การท ารายงานโดยใชโปรแกรม
คอมพ ิวเตอรและ เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

 
2.5.1  ประเมินจากการท  ารายงานสวนบุคคล/ กล ุม และการ น าเสนอ
รายงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.2  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.5.3  การประเมินผลการท  างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
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1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน มีการด าเนินการดังนี้  
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้มีการส ารวจและการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ใช้บัณฑิต, บัณฑิต, อาจารย์, นิสิตที่ก าลังศึกษา)  
2. การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน  
3. อบรมแนะแนวการท างานในภาครัฐ เอกชนและระหว่างประเทศ (โครงการสิงห์ครามสู่เส้นทางราชการ: โครงการอบรมความรู้เตรียมสอบ ภาค ก. Season 2, 

โครงการปัจฉิมนิเทศ, โครงการสิงห์ครามสู่ภาคเอกชนและประชาสังคม: โครงการอบรมการเขียน CV/Resume และเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน) 
  4. วางแผนส ารวจตลาดแรงงาน (ราชการ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น เอกชล ประชาสังคม และมหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐานอันได้แก่แบบประเมินโครงการ แบบประเมิน
การฝึกงาน ประเมินการได้งานท าและการใช้บัณฑิต
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

4 4 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

4 4 

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย และ 2.2 รายละเอียดของรายวิชา
มีความครอบคลุมและทันสมัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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หลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และมีการปรับปรุง มคอ. 2 อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือยกร่างและท าประชาพิจารณ์หลักสูตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทีว่ิพากษ์หลักสูตร และให้
ค าแนะน า เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ศ.ดร. อนุสรณ์ ลิ่มมณี 
 2. รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
 3. ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ (หลักฐาน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและกรรมการ
วิพากษ์) 

ดังนั้นท าให้มีการปรับปรุงตั้งแต่ระดับโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนถึงรายวิชาที่มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เพ่ิมรายวิชาที่มีความทันสมัย โดยเฉพาะด้านการระหว่างประเทศ และอาเซียน
ศึกษาเพ่ือสอดรับการแนวทางการพัฒนาประเทศ  มีรายละเอียดหลักสูตรที่ทันสมัยในเว็บไซด์และการมี
เพจภาควิชาเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรและผลงานวิชาการของนิสิต คณาจารย์ภายในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
บูรพา นอกจากนี้เพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยได้มีการปรับปรุงตาม มคอ. 3 และ มคอ. 5 ทุกเทอม  
(หลักฐาน http://www.polsci-law.buu.ac.th/ https://www.facebook.com/PoliticBUU/ ระบบ 
มคอ. 3 และ5 ของมหาวิทยาลัย) 
 2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาได้ 
 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับเข้าศึกษา การจัดการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การวัด
และประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา นิสิตสามารถติตต่อรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทั้ง
โดยผ่านเว็บไซด์กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเว็บไซด์คณะฯ โดยตรง (หลักฐาน 
http://www.polsci-law.buu.ac.th/,https://www.facebook.com/PoliticBUU/  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหลักสูตร) 

โดยรายละเอียดการรับเข้าศึกษา 
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและใช้ระบบการจัดการศึกษาที่เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ถ้ามี) 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
-  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
นอกจากนีย้ังมสี ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน (อาจารย์, นิสิตที่ก าลังศึกษา) ได้เสียในปลายภาค

เรียนในแต่ละรายวิชาทุกเทอม (หลักฐานผลการประเมินภายในระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย) 
 

https://www.facebook.com/PoliticBUU/
https://www.facebook.com/PoliticBUU/
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แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพ ัฒนา/ เปล ี่ยนแปลง กลย ุทธ หลักฐาน/ตัวบงช ี้ 

- คณะรัฐศาสตรและ นิติศาสตรม ีการ
ปรับปรุง หลักสตูรรฐัศาสตรบ ัณฑิต ใหม ี
มาตรฐานไมต่ ากวากรอบมาตรฐาน
ค ุณวุฒิ ระดับอ ุดมศึกษาแหงชาติ และ
สอดคลองก ับความ ตองการของภาครฐั 
ภาค ประชาชน และ ภาคเอกชน โดย
การ ปรับปรุงหล ักส ูตรและ รายว ิชา
ภายใน 5 ป 

1. ติดตามการเปลีย่นแปลงและความ ตองการ
ก าลังคนในภาครฐั และ ภาคเอกชนเพ ื่อเปนขอ 
มูลในการพัฒนา หลักสูตร 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางส ังคม การเมอืง
เพ ื่อเปนขอมูลในการพัฒนา หลักสูตร 
3. เชิญผเูชีย่วชาญท ั้งภาครฐั และ ภาคเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนา หลักสูตร 
4. ประสานความรวมมือก ับทัง้ภาครฐั และ
ภาคเอกชนในการจัดก ิจกรรมการ เรียนการสอน 
5. ม ีการติดตามประเมินหล ักสูตรอยาง สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการด าเนินการ หลักสูตร 
- จ านวนผสูม ัครเขารับการศึกษา เปนไปตามแผนท ี่ก าหนดไว 
- ผลการประเม ินการเรยีนการ สอน และการประเมินหลักสตูร 
- ระด ับความพึงพอใจของผ ูใช บัณฑิตมีความพ ึงพอใจบัณฑ ิตโดย 
เฉล ี่ย 4.01 
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- ยกระด ับทร ัพยากรสาย ผสูอนเพ ื่อ
สนับสนุนการ เรียนรขูองนิสิต 

- อาจารยผูสอนในหลักสูตรมกีารจัดท า งานวิจยัที่
สอดคลองกับสาขาและรายวิชา ของหลักสูตร 

- ผลงานวิจยัของคณาจารยท ี่ สอดคลองกับหลักสูตรและรายวชิา ท ี่
ม ีการต ีพ ิมพ เผยแพร ่

 
-  มีการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตรซึ่งแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในทุกรายวิชาในทุกรายวิชาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับทักษะ 7 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม 

จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งในแต่ละรายวิชามีการก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและวิธีการวัดผลและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ก าหนดตามโครงสร้างหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

6 6 

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is 
clear (2) 

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

5 5 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

5 5 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 5 5 
 
ผลการด าเนินงาน 

3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตร
มีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณความเปนไปของยุคสมัย โดยเฉพาะประเด็นตาง ๆ ที่ 
เกิดขึ้นมาจาก ผลพวงของกระแสโลกาภิวัตน และการเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในประเทศ โดยอาศัย
การบูรณาการ ความรูใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 

ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอ้ือประโยชน์ให้แก่กันเพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมี
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ของมหาวิทยาลัยในเรื่องผลิต
บัณฑิตใหมีคุณลักษณะเปนผูน า มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษามาใชใหสอดคลอง
กับความตองการของสังคม (หลักฐานดู เอกสารแนบ มคอ. 2 หมวดที่ 4 (แผนที่กระจายผลการเรียนรู้) 

3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและ
ทันสมัย 

มีการแบ่งวิชาความรู้ทั่วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะได้แก่ วิชาเอกบังคบและวิชาเอกเลือก โดย ในปี 
1-2 มีการเรียนวิชาความรู้ทั่วไป วิชาแกนซึ่งเป็นวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร และมีการเลือกวิชาเองเฉพาะ 3  

 
กลุ่มวิชาในปีที่ 2 เทอมปลาย การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิง

วิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตรเพ่ือสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับนิสิตเอกสารแนบ 
มคอ. 2 หมวดที่ 4 (แผนที่กระจายผลการเรียนรู้) 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                     144 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 
2) วิชาแกน                  24 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเฉพาะ                   84 หน่วยกิต 

3.1) หมวดวิชาเอกบังคับ                          60 หน่วยกิต 
3.2) หมวดวิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า                24 หน่วยกิต 

4) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 
รายวิชาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร  
 1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร       12  หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา       4  หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7  หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์       4  หน่วยกิต 
 5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         3  หน่วยกิต 
 
 1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  12  หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
  ภาษาอังกฤษบังคับ  9  หน่วยกิต  
99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
  English for Communication 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย      3(3-0-6) 
  Collegiate English  
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English Writing for Communication 
  ภาษาอ่ืน ๆ  3  หน่วยกิต 
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Thai Language Skills for Communication 
 
       2)  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา  4  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
415303 59 จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต        2(2-0-4) 
  Psychology for the Quality of Life 
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น      2(2-0-4) 
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  Life Skill and Adolescent Health 
 
      3)  กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  7  หน่วยกิตดังต่อไปนี้ 
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม     2(2-0-4) 
  Sufficiency Economy and Social Development 
40240459 จิตอาสาเพ่ือการพัฒนาสังคม      2(2-0-4) 
  Volunteer Spirit for Social Development 
67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Thai Citizens in Globalization 
 
      4)  กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
40421259 การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ      2(2-0-4) 

Lateral Thinking Skill Development  
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา     2(2-0-4) 
  Systems Thinking and Problem Analysis 
 
     5)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที      3(2-2-5) 
 Moving Forward in a Digital Society with ICT 
 
2) วิชาแกน         24 หน่วยกิต 
 
67210159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Introduction to Political Science  
67210259   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Politics and Government 
67210359 กฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
  Administrative Laws for Political Scientists 
67210459 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Political Philosophy 
67211159 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
  Introduction to Public Administration  
67215159 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะน า     3(3-0-6) 
  Introduction to International Relations  
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67220159 ทฤษฎีการเมืองการปกครอง      3(3-0-6) 
  Theory of Politics and Government   
67227159 ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่นไทย     3(3-0-6) 
          History of Thai Local Government 
 
3) หมวดวิชาเฉพาะ              84 หน่วยกิต 
     3.1)  หมวดวิชาเอกบังคับ       60 หน่วยกิต 
67210059 การเมืองและนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  Politics and Public Policy 
67222159 รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง  3(3-0-6) 
  Constitution Political Institution and Political Process  
67222259 กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง    3(3-0-6) 
  Interest Groups, Political Parties and Election 
67222359  การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 
  Comparative Politics 
67222459 ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ    3(3-0-6) 
  Democratic Theory and Comparative Democracy 
67222559 โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม     3(3-0-6) 
  Globalization Nation-State and Civil Society 
67222659 การเมืองของคนชายขอบ       3(3-0-6) 
  Politics of Marginal People  
67223159 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Political Economy 
67232159 ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและขบวนการทางสังคม   3(3-0-6) 
  Theory of Social Change and Social Movement 
67232259 ความคิดทางการเมืองของไทย      3(3-0-6) 
  Thai Political Thoughts  
67232359 ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงทางการเมือง    3(3-0-6) 
  Violence and Nonviolence in Politics 
67232459 การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและนโยบาย     3(3-0-6) 
  Environmental Politics and Policy 
67232559 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
  Social Research Methodology 
67235159 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6) 
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  ASEAN Studies 
67237159 แนวคิดการจัดการปกครองท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Concept and Theory of Local Government  
67242159 จริยธรรมส าหรับนักรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
  Ethics for Political Scientists 
67249159 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์           6 (0-40-0)  
  Field Experience in Political Science 
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์     3(3-0-6) 
  Seminar on Research Action for Political Science 
 
67249359 สัมมนาการเมืองและการพัฒนาภาคตะวันออก    3(3-0-6) 
  Seminar on Politics and Development in the Eastern Thailand 
 
    3.2)  หมวดวิชาเอกเลือก                                          ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ให้เลือกเรียน 1 ด้านวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จาก 3 ด้านวิชา ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 
67233059 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจการเมือง      3(3-0-6) 
  History of Political Economy Doctrines  
67233159 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Economy and Politics 
67223259 เศรษฐศาสตร์การเมืองของภูมิภาคนิยม     3(3-0-6) 
  Political Economy of Regionalism 
67233259 ปรัชญาความรู้แนวโพสต์โมเดิร์น      3(3-0-6) 
  Post Modernism Philosophy  
67233359 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับทางเลือกในการพัฒนา    3(3-0-6) 
  Political Economy and Alternative Development  
67233459 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์   3(3-0-6) 
  International Political Economy and Globalization  
67233559 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา     3(3-0-6) 
  Political Economy and Cultural Studies 
67233659 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการโยกย้ายถิ่น    3(3-0-6) 
  Political Economy of Displacement   
67233759 เศรษฐศาสตร์การเมืองของท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Political Economy of Locality Studies 
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67233859  เศรษฐศาสตร์การเมืองกับสตรีศึกษา     3(3-0-6) 
  Political Economy and Woman’s studies 
67233959 การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงาน     3(3-0-6) 
  Industrial Development and Labor 
67234159   เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6)          
  Political Economy and Public Policy 
67243059 วัฒนธรรมกับการพัฒนา       3(3-0-6) 
  Culture and Development  
67243259 ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐศาสตร์การเมือง     3(3-0-6) 
  Current Issues in Political Economy 
67249459 สัมมนาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง     3(3-0-6) 
  Seminar on Political Economy 
67249859 สัมมนาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภาคตะวันออก  3(3-0-6) 
  Seminar on Social, Economic and Political Change in the  
  Eastern Thailand 
 
2 ด้านวิชาการระหว่างประเทศ 
* หมายเหตุ: นิสิตที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาการระหว่างประเทศต้องได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษ C+ ขึ้นไป 
67235059 การเมืองระหว่างประเทศ: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา    3(3-0-6) 
   International Politics: Theories and Approaches 
 67235259 การศึกษานโยบายต่างประเทศของไทย     3(3-0-6) 
   Thai Foreign Policies Study 
 67235359 องค์การระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
   International Organization 
 67235459 มหาอ านาจกับการเมืองโลก      3(3-0-6) 
   Great Powers and World politics 
 67235559 ความมั่นคงของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่     3(3-0-6) 
   Human Security in the Modern World 
 67235659 กฎหมายระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
   International Law 
 67235759 วรรณกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   Reading in International Relations 
 67235859 อาเซียนในบริบทการเมืองโลก     3(3-0-6) 
   ASEAN in a Global Context 
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 67235959 ประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
   History of International System 
 67245159 โลกาภิวัตน์ศึกษา       3(3-0-6) 
   Globalization Study 
 67245259 ภาษาอังกฤษทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6)      
                   English for International Relations 
 67245359 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ      3(3-0-6)      
   International migration  
 67245459 การเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน   3(3-0-6) 
   Politics and Economics in Indochina Region 

67246659   ยุโรปศึกษา       3(3-0-6) 
                              European Studies   

67249559 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
   Seminar on International Relations Contemporary  

Issues and Debates 
3. ด้านวิชาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น 
 67222959 ความคิดทางการเมืองตะวันออก     3(3-0-6) 
   Eastern Political Thought 
 67237259 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ     3(3-0-6)           
   Comparative Local Government 
 67237359 การบริหารจัดการองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย    3(3-0-6) 
   Thai Local Government 
 67237459 การเมืองและโครงสร้างอ านาจท้องถิ่นไทย    3(3-0-6) 
              Local Government Structure in Thailand 
 67237559 กฎหมายการบริหารและการจัดการปกครองท้องถิ่น   3(3-0-6) 
   Local Administrative law and local governmental law 
 67237659  ความเป็นพลเมืองกับจิตสาธารณะ     3(3-0-6) 
   Citizenship and Public Consciousness 
 67237759 การสื่อสารทางการเมือง      3(3-0-6) 
   Political Communication 
 67237859  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม     3(3-0-6) 
   Globalization and Localism 
 67237959 การเมืองของกลุ่มอัตลักษณ์ เพศและชาติพันธุ์   3(3-0-6) 
   Politics of Identity Gender and Ethnics 
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 67247159 วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 
   Community Culture and Local Development 
 67247259 การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Local Democracy Development 
 67247359  การจัดการปกครองท้องถิ่นในเขตเมือง    3(3-0-6) 
   Local Government in Urban Areas 
 67247459 ปริมณฑลสาธารณะและความคิดว่าด้วยชุมชน   3(3-0-6) 
   Public Sphere and Idea of Community 

67247559 นิเวศวิทยาการเมือง      3(3-0-6) 
   Political Ecology 
 67247659 ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น     3(3-0-6) 
   Strategy of Local Government 
 67249659 สัมมนาในสาขาการเมืองและการจัดการปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 
   Seminar on Politics and Local Government 
 67249759 สัมมนาการเมืองเชิงวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
        Seminar on Cultural Politics 
 
4) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า          6  หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือเลือก
เรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ทั้งภายในและภายนอก  ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
-หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ภารกิจของอาจารย์ต่อการผลิต 

 
- รายวิชา ฝึกปฏิบัติ 
ก าหนดใหนิสิตทุกกลุมวิชาตองลงทะเบียนรายวิชา 67249159 การฝกประสบการณวิชาชีพ ทาง

รัฐศาสตร จ านวน 6 หนวยกิต จ านวนไมนอยกวา 40 ชั่วโมง หรือ ปฏิบัติงานจริงในสถาน ประกอบการ ไม
นอยกวา 4 เดือน 

1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม : เรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติงาน
จริงในการท างานรวมกับชุมชนและองคกรปกครอง ทองถิ่น โดยประยุกตองคความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน
และน าภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในองคกรปกครอง ทองถิ่น เชน การเขียนโครงการ แผนพัฒนาต าบล การ
เสนออนุมัติ การบริหารโครงการการประเมิน ผล โครงการ เปนตน โดยเขียนรายงานภาคสนาม โดยมี
มาตรฐานผลการเรียนรูดังนี้ 

1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากหนวยงานการปกครองทองถิ่น ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี 
และหลักการมากยิ่งขึ้น 

2) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษามาเพ่ือน าไปใชในการปฏิบัติงานจริงไดอยางเหมาะสม 
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3) มีมนุษยสัมพันธสามารถท างานรวมกับผู อ่ืนได ทั้งยังมีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข าใจ 
วัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนปรับตัวใหเขากับหนวยงานได 

2. ชวงเวลา : ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
- การท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
67249259 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร Seminar on Research Action for Political 

Science) ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และ การเขียน
รายงานการวิจัย รวมถึงการน าเสนอผลงานการวิจัย โดยเลือกหัวขอในทางรัฐศาสตร 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู : การคนควาแสวงหาความรูโดยอาศัยกระบวนการท าวิจัยและน าเสนอ
รายงานการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

2. การด าเนินการ : อาจารยประจ าวิชาใหค าปรึกษาในการเลือกหัวขอ     วิจัยกระบวนการท า
วิจัยและการน าเสนอ ผลงานวิจัย 

3. กระบวนการประเมินผล : ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน 8 ระดับ คือ A, 
B+, B, C+, C, D+, D และ F ทั้งนี้ข้ึนอยกูับการประเมินของอาจารยประจ าวิชา    
หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 46  

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

 
 

ผลการเรียนร ู กลย ุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนร ู กลย ุทธการประเมินผลการเรยีนร ู

1. ดานค ุณธรรม จริยธรรม 
1.1  มีคณุธรรมจรยิธรรมในการด าเน ินช ีวิตบนพ ื้นฐานปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 มีว ิน ัย เปนแบบอยางท ี่ดีตอ ผ ูอ ื่น มีความเขาใจและเห็น 
คณุคาของตนเอง ผ ูอ ื่น ส ังคม ศล ิ ปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
1.3  มีใจกวางในการรบัฟงความคดิเห็นท ี่แตกตาง 
1.4 มีความรับผด ิ ชอบในการตัดส ินใจและการท  างาน 
สาธารณะ 

 
2.1.1  การก าหนดกติกาในการเขา้ช ั้นเรยีน 
2.1.2  การแทรกเน ื้อหาในท ุกรายว ิชา 
2.1.3  การใชกรณีศกึษา 
2.1.4  การบรรยาย และหรืออภ ิปรายกลม ุ 
2.1.5  การท างานบริการชุมชน และหรือการออกคาย 
ส ัมผส ั ช ีว ิตทางส ังคม 

 
2.1.1  ประเมินจากการส ังเกตพฤตกิรรมการมส ี วนรวมในช ั้นเรียน 
2.1.2 ปริมาณการกระท  าท ุจรต ิ ในการสอบ 
2.1.3  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.1.4  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
2.1.5  ประเม ินจากการสอบยอยในรายว ิชา 

2. ดานความร ู 
2.1 มีความรอบรู เขาใจหล ักการและทฤษฎีพ ื้นฐาน 
2.2 มีท ักษะการค ิดแบบองครวม เพ ื่อแกปญหาไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณ 
2.3  สามารถประยกุตใชองคความรูใหสอดคลองก ับบริบท 
ทางเศรษฐก ิจ ส ังคม การเม ืองและวัฒนธรรมแตละทองถิ่น 

 
2.2.1 การบรรยาย 
2.2.2  การใชกรณีศกึษา ท ั้งจากเหตุการณทางการเมือง 
การปกครองไทยท ี่เกด ิ ข ึ้นจริง หรอ ื จากภาพยนตร นว
นิยาย เรือ่งสัน้ ฯลฯ 
2.2.3 การเรย ี นรูนอกสถานท ี่ 

 
2.2.1  การประเม ินจากการทดสอบยอย 
2.2.2  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรย ี น 
2.2.3  ประเมินจากการท  ารายงานสวนบุคคล/ กลมุ 
2.2.4  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.2.5  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
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3. ดานทกัษะทางปญญา 
3.1 มีท ักษะการแสวงหาความร ูประยุกต เพ ื่อพ ัฒนาตนเอง 
อยางตอเน ื่อง 
3.2 มีท ักษะการค ิดแบบองครวม เพ ื่อแกปญหาไดอยางมี 
ประส ิทธภ ิ าพและสอดคลองกับสถานการณ 
3.3  มีความสามารถในการวิเคราะหส ังคมไดอยา่งเปนระบบ 
3.4  มีความสามารถในการปรับตวัตอสถานการณและความ 
เปล ี่ยนแปลงทางส ังคม 

 
2.3.1  การบรรยายเช ิงปฏบิต ั  ิการ 
2.3.2  การฝกว ิเคราะหจากกรณศี ึกษา ท ั้งจากเหตุการณ 
ทางการเมืองการปกครองไทยท ี่เกด ิ ข ึ้นจริง หรือจาก 
ภาพยนตร นวน ิยาย เรื่องส ั้นฯลฯ 

 
2.3.1  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน 
2.3.2 ประเมินจากการท ารายงานสวนบุคคล/ กลมุ 
2.3.3  การประเมินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑ ิต 
2.3.4  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 

4. ท ักษะความส ัมพนัธระหวางบ ุคคลและความร ับผ ิดชอบ 
4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรบัผ ิดชอบ ชอบ ส  าน ึกในความ
เปน พลเมืองที่มคี ุณคาตอส ังคม และมคีวามเปนไทย 
4.2  มีภาวะผ ูน า และสามารถท างานเปนทีม 
4.3 มีมน ุษยสัมพ ันธที่ดีและสามารถปรบัตัวใหเขากับ 
สภาพแวดลอมในส ังคมไดเ ปนอยางด ี

 

2.4.1 การบรรยาย 
2.4.2  การฝกประสบการณภาคสนาม 
2.4.3  การเขารวมกิจกรรมของน ักศึกษา 
2.4.4  การท างานกลมุในรายว ิชา 
2.4.5  การท างานบริการชุมชน และหรือการออกคาย 
ส ัมผส ั ช ีว ิตทางส ังคม 

 

2.4.1  การประเม ินจากการทดสอบยอย 
2.4.2  การประเมนิจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรย ี น 
2.4.3  ประเมินจากการท างานเปนท ีม 
2.4.4  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.4.5  การประเมนิผลการท างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 

5. ดานทักษะการว ิเคราะหเช ิงต ัวเลข การส ื่อสาร และ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใชขอมลูเช ิงตัวเลข และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
อยางรเูทาทัน 
5.2 สามารถใชภาษาในการส ื่อสารอยางมีประส ิทธิภาพ 
5.3  มีความสามารถใชเทคโนโลย ีสารสนเทศในการคนควา 
และน าเสนอได 

 

2.5.1  การบรรยายเช ิงปฏบิต ั  ิการ 
2.5.2  การฝกอภิปราย หรือน าเสนอรายงานหนาช ั้นเรยีน 
2.5.3  การท ารายงานโดยใชโปรแกรมคอมพ ิวเตอรและ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

 

2.5.1  ประเมินจากการท  ารายงานสวนบุคคล/ กล ุม และการน าเสนอรายงาน
โดยใช้เทคโนโลยส ี ารสนเทศ 
2.5.2  การประเม ินผลหล ักส ูตรโดยบ ัณฑต ิ 
2.5.3  การประเมินผลการท  างานของบ ัณฑติโดยผ ูใชบ ัณฑติ 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

4 4 

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มุ่งสร้างนักวิชาการและผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจใน

สาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองประเทศ การปกครองส่วนท้องถิ่น เศรษฐศาสตร์การเมือง  
และการระหว่างประเทศ ในบริบทของประชาชาติและสังคมภาคตะวันออก ให้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ประเทศและสังคม เข้าใจวิธีวิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถ มีความ
รอบรู้ มีความกระตือรือร้นทางการเมือง และเป็นผู้มีคุณธรรม 

- มีการเผยแพร่ปรัชญาหลักผ่าน เว็บไซด์ของทางคณะ มีการน าเสนอประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียน
มัธยมเพื่อให้ ผู้ปกครอง นักเรียนที่สน ครูอาจารย์ได้รับทราบถึงปรัชญาของหลักสูตรและมีโครงการ Open 
House ตลอดจนบรรจุปรัชญาหลักสูตรไว้ในใบปลิวและในกิจกรรมเสวนาต่าง ๆ ของหลักสูตรก็ได้มีการพูด
ถึงหลักปรัชญาหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (หลักฐานโครงการและแบบประเมิน
โครงการ แผนพับประชาสัมพันธ์  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เว็บไซด์ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/home/course/Ba4/BAPS59-2.php, โครงการเสวนาวิชาการ "การมีส่วนร่วมทางการ

http://www.polsci-law.buu.ac.th/home/course/Ba4/BAPS59-2.php
http://www.polsci-law.buu.ac.th/home/course/Ba4/BAPS59-2.php
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เมืองและกระบวนการประชาธิปไตยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่", กิจกรรมสัปดาห์ประชาธิปไตย)  
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ทุกรายวิชามีการเขียน มคอ. 3 และมคอ. 5 ที่สอดคล้องและการบรรลุกับ ELOs ผ่านการ

ตรวจสอบจากการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรโดยให้อาจารย์ประจ ารายวิชาส่ง มคอ. 3 มาที่กรรมการ
หลักสูตรเพ่ือตรวจและในกรณีที่ ELOs ยังไม่ตรงก็มีการส่งคืนเพ่ือให้ปรับแก้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
เสริมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ขณะก าลังศึกษา และก่อนส าเร็จการศึกษา (หลักฐานสรุปวาระ
การประชุม, โครงการเเนะน าภาควิชารัฐศาสตร์ ให้กับน้องม.ปลาย, โครงการสัมมนา"ทิศทางการตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น", โครงการ "สิงห์ครามสู่ภาคเอกชนและประชาสังคม, โครงการ "สิงห์ครามสู่
เส้นทางราชการ, โครงการเสวนาวิชาการ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกระบวนการประชาธิปไตยหลัง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่”, โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เยาวชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง" รวมถึง
โครงการปัจฉิมนิเทศ) 

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีรายวิชาที่ส่งเสริมการหาความรู้ตลอด
ชีวิต ได้แก่ รายวิชา วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์ สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์ สัมมนาการเมือง
และการพัฒนาภาคตะวันออก และรายวิชาสัมมนาทั้งสามกลุ่มวิชา (หลักฐานได้แก่ประมวลรายวิชา) 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 
การประเมินประกอบด้วย  

a. New student admission  
การรับเข้าผู้เรียน  

b. Continuous assessment during the course of study 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  

c. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไป
ทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

4 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา
 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการ

ด าเนินการมีรายละเอียดดังนี้  
ก. การรับเข้าศึกษา 
การประเมินผู้เรียนเริ่มตั้งแต่มีเกณฑ์ในการรับผู้เรียนเข้ามา โดยมีเกณฑ์ที่รับผู้เรียนเข้ามาจะต้อง

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่คณะ และมหาวิทยาลัยก าหนด การรับมี ได้แก่ ระบบ
โควต้า ระบบรับตรงของทางมหาวิทยาลัย และระบบแอดมิดชั่น โดยในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับให้
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เป็นไปตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดี โดยมีการประเมินกระบวนการในผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร 
- มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครตามข้อ ก าหนด เรื่องคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
- แต่ละคณะส่งกรรมการสัมภาษณ์ และก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาจากคณะ

โดยตรง    
ข. การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาโดยมีการจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการศึกษา ใน

ประเด็น กฎ ระเบียบ การเข้าห้องบเรียน การเรียนการสอน การลงทะเบียน โครงสร้างหลักสูตร แนะน า
อาจารย์ในภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงมีรุ่นพ่ีเป็นวิทยากรในการแนะน าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
การเตรียมความพร้อมในการเรียน การเลือกกลุ่มวิชาเรียนตามความถนัด 

ค. การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา 
ในขณะที่นิสิตเรียนมีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามชั่วโมงที่ปรึกษานิสิต (Office Hour) มีการน า

ข้อมลูนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนมาเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือหารือและแก้ไขปัญหา เช่น กรณีนิสิตสภาพรอ
พินิจ พ้นสภาพนิสิต รวมถึงปัญหาในการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการแนะ
แนวในการเลือกลุ่มวิชาเรียนตามสนใจของนิสิต 
 ง.การประเมินเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
 หลักสูตรจะพิจารณาตามเกณฑ์การศึกษาตามข้อบังคับการศึกษาว่าด้วยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2552 เกณฑการส าเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา(รายละเอียดของขอบังคับว่า 
ดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555) โดยมีหลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้ 

1. ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตาม 
หลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
2. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง  

ตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต ขึ้นไป และ ไมเคย
ได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

3. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู มีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 
หนึ่งตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ขึ้นไป และ 
ไมเคยได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 
และเกรด พึงมี ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

การประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยให้มีการแบ่ง
เกณฑ์การให้คะแนนต่างๆ ที่ตอบโจทย์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค การเข้าชั้นเรียน คะแนนเก็บ โดยให้แจ้งให้นิสิตทราบอย่างชัดเจน และรวมถึงมีโครงการพัฒนา
นิสิตอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวประเมินผลนิสิตก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และการติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา 
 - การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี พ.ศ.2555 ซึ่งก าหนดระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
มีระบบการนับหน่วยกิตสะสม และค านวณหาค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

 -เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เกณฑการส าเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา   (รายละเอียดของขอบังคับวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555) โดยมีหลัก
เกณฑการใหปริญญา ดังนี้ 

1. ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตาม 
หลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 
2. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 

ตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉลี่ยสะสมตั้งแต ขึ้นไป และ ไมเคย
ได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

3. ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นิสิตผู มีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 
หนึ่งตองสอบไดจ านวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต ขึ้นไป และ 
ไมเคยได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน และแบบไมมีคาระดับข้ัน ดังนี้ 
1) การใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่ง 

คิดเปนคาระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 
2) การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับขั้น ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนนเปน S ซึ่ง 

หมายถึง ผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ 

รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
2. การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ ภาควิชา

แตงตั้งกอนประกาศผลสอบ 
3. ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง 

ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
ก.มีการแจ้งให้นิสิตรับทราบคะแนนต่าง ๆ ตลอดรายวิชา และหากมีข้อสงสัยในการให้คะแนน 

นิสิตสามารถสอบถามคะแนนในส่วนนั้นๆ ได้ 
ข. มีระบบเกณฑ์ในการตัดเกรดท่ีมีมาตรฐานตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย 
ค. เมื่อมีการตัดเกรดแล้วจะต้องมีการรายงานต่อที่ประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณา 
ง. หากนิสิตมีข้อสงสัยในผลการศึกษาในรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถท าค าร้องขอรับทราบคะแนน

จากฝายวิชาการเพ่ือขอตรวจสอบคะแนนได้ในกรณีที่มีการให้คะแนนผิดพลาดจะมีการแก้ไขเกรดโดยผ่าน
กระบวนการของทางภาควิชาและคณะ 
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5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การสอบเก็บคะแนนและสอบกลางภาคแต่ละครั้งจะแจ้งคะแนนให้นิสิตทราบเพ่ือให้นิสิตได้ปรับตัว 

นอกจากนี้ยังมีการใหค าปรึกษาดานวิชาการให้แกนิสิต โดยคณะฯ ให้การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหนิสิตทุกคน นิสิตที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ซึ่งอาจารย์ของ
คณะทุกคนจะตองท าหนาที่อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองก าหนดชั่วโมงที่ปรึกษา
(Office Hours) เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได 

5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
หลักสูตรมีกระบวนการในการให้นิสิตเข้าถึงกระบวนการในการร้องทุกข์ในเรื่องการจัดการเรียน

การสอน การให้คะแนน การตัดเกรด โดยมีช่องทางต่าง ๆ คือ เว็บไซด์ของทางคณะ ค าร้องขอดูคะแนน 
การประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมินอาจารย์ (หลักฐานเว็บไซด์ของคณะและเว็บไซด์ประเมิน
อาจารย์ แบบฟอร์มงานวิชาการของคณะ) 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
Sub Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfill the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
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ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 

understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfill the needs for 
education, research and service (1) 

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 

5 5 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 
6.2 Staff-to-studentration and workload are 

measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

4 4 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated (4,5,6,7) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

4 4 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

4 4 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfill them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  

4 4 

6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

4 4 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 

4 4 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์ 1  1  1 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 1 3  3 
4. อาจารย์ 7 6 13  8 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 10 7 17  12 (ร้อยละ 70.59) 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
 
ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 5  5 5  
2558 5  2 6 อาจารย์ที่

กลับมาหลังจาก
ได้รับทุนฯไป
ศึกษาต่อ
ปริญญาเอก 
 และอาจารย์
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ประจ าหลักสูตร
ย้ายไปอยู่
ภาควิชาอ่ืน 

2559 6   6  
2560 6  2 5 อาจารย์ที

กลับมาหลังจาก
ลาศึกษาต่อ 
 และมีอาจารย์
ลาศึกษาต่อ 

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2557 121 22.62 5.349 
2558 118 26.742 4.412 
2559 863 16.66 51.80 
2560 857 16.66 57.05 

 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2554 ปริญญาตรี Powcharoen, P. DPRK: Rogue State or 
Rogue Behaviour?.  
 

Proceedings of  
The World 
Congress for 
Korean Politics 
and Society 
2011. Incheon, 
Republic of  
Korea 23-25 
August 2011. 

2555 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค “การควบคุมของรัฐต่อ
สังคมชนบทผ่านนโยบาย
จ าน าข้าว: ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและสังคม กับ

วารสารส านัก
บัณฑิตอาสาสมัคร. 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. 
หน้า 172-206. 
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กรณีศึกษาอ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก” 

2555 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค “โฉนดชุมชน ความ
จ าเป็นของการพัฒนา
ภายใต้โครงสร้างทุนนิยม: 
กรณีศึกษาพ้ืนที่คลองโยง 

Proceedings of 
National 
Sociology 
Congress 4th. 
กรุงเทพฯ. 

 ปริญญาตรี Weera 
Wongsatjachock 

Three New 
Institutions in 
Myanmar: 
Institutional 
Arrangements since 
Dawei-SEZ 
Development 

Project of 
International 
Cooperation 
and Human 
Security, 
Chulalongkorn 
University. (HS 
1069A) 

2557 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค เสรีนิยมใหม่กับการลด
บทบาทของรัฐด้าน
นโยบายข้าว: ศึกษากรณี
การเปลี่ยนแปลง
นโยบายพรีเมี่ยมข้าวของ
ไทยและนโยบายนารวม
ของเวียดนาม” 

วารสาร
สังคมศาสตร์. ปีที่ 
43 ฉบับที่ 2, หน้า 
223-241. 

2557 ปริญญาตรี สรชัย ศรีนิศานตสกุล บทส ารวจแนวคิดธรรมาภิ
บาล 
กับการพัฒนา. 
 

วารสารการเมือง 
การ บริหาร และ
กฎหมาย, 6, 77 – 
102. 

2557 ปริญญาตรี สกฤติ อิสริยานนท์, 
ภัทรมน  สาตรักษ์ 
และ ธีระพงษ์  
ภูริปาณิก 

Book Review: 
Constitutional 
Referendums: The 
Theory   and Practice 
of Republican   
Deliberation.  

วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, 6(2),  
  293 - 298 . 

2557 ปริญญาตรี Thabchumpon, 
Naruemon, Jakkrit 
Sangkhamanee, 
Carl Middleton, 
and Weera 
Wongsatjachock 

“Review: Challenges 
and  Possibilities of 
Substantive 
Democracy  in India: 
Engagements and 
Observations from 
2014 ADI Survey”. 

The  2014 
Consortium for 
the Asian 
Democracy 
Index,  Seogang 
University, Korea 
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 ปริญญาตรี Weera 

Wongsatjachock 
Review: Challenges 
and Possibilities of 
Substantive 
Democracy in India: 
Engagements and 
Observations from 
2014 ADI Survey 

The 2014 
Consortium for 
the Asian 
Democracy 
Index, Seogang 
University, 
Korea, pp. 89-
112. 

2558 ปริญญาตรี สรชัย ศรีนิศานตสกุล  บทวิเคราะหธรรมาภิบาล
ตามแนวคิดปรัชญาเตา. 

วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย. 7, 133-
168. 

 ปริญญาตรี Thabchumpon, 
Naruemon, Jakkrit 
Sangkhamanee, 
Carl Middleton, 
and  Weera 
Wongsatjachock 

Monopolization 
Strengthens: 
Thailand's Asian 
Democracy Index in 
2015 

Asian 
Democracy 

Review, Vol 4, 
pp. 65-89. 

 ปริญญาตรี ภัทรมน สาตรักษ์,  
สกฤติ อิสริยานนท์  ,
ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 

ประชามติกับผลในทาง 
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ: ศึกษากรณี
ควิเบกและไครเมีย 

วารสารการเมือง 
การบริหาร และ

กฎหมาย 7, 545 – 
563. 

 ปริญญาตรี พัชราภา ตันตราจิน คณะที่ปรึกษานโยบาย
นายกรัฐมนตรี (คณะที่
ปรึกษาบ้านพิษณุโลก)  
สมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติ
ชาย ชุณหะวัน : ก าเนิด 
บทบาท และผลสืบเนื่อง
ต่อการก าหนดนโยบาย 
ของรัฐไทย 

เปิดกล่องนโยบาย
สาธารณะ : หลาก

มุมมองใน
การศึกษานโยบาย
สาธารณะร่วมสมัย: 

รวมบทความ
วิชาการด้าน

นโยบายสาธารณะ
เพ่ือเป็นเกียรติแด่ 
รศ. ดร. พัชรี สิโร
รส เนื่องในโอกาส

เกษียณอายุ
ราชการ. กรุงเทพฯ 
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: คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์. หน้า 331-

376. 

 ปริญญาตรี สริยา วิริโยสุทธิกุล,  
ธีระ กุลสวัสดิ์ ,สกฤติ  
อิสริยานนท์ 

นโยบายและกลยุทธ์การ
พัฒนา 
อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดหนองคาย 

วารสารการเมือง 
การบริหาร และ

กฎหมาย, 7, 93 –
123. 

2559 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค.  ความมั่นคงทางอาหาร
และอธิปไตยทางอาหาร: 
การศึกษาการเมืองเรื่อง
อาหาร (Food Politics) 
ในศตวรรษท่ี 21 

วารสารรัฐศาสตร์ 
มสธ., ปีที่ 1 ฉบับที่ 
2, หน้า 77-104. 

 ปริญญาตรี เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 
และวีระ หวังสัจจะ
โชค. 

ถนน สายน้ า การพัฒนา
ท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศ และผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตชุมชน 

วารสาร
สังคมศาสตร์, ปีที่ 
46 ฉบับที่ 2, หน้า 
85-108 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค.  นิติภิวัฒน์กับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองและกฎหมาย: 
กรอบการท าความเข้าใจ
การขยายตัวของกฎหมาย
ด้วยมุมมองทาง
รัฐศาสตร์” 

” วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 3, หน้า 

137-167. 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค ท าไมจึงไม่ค่อยมีทฤษฎี
เศรษฐกิจการเมืองจาก
ฐานองค์ความรู้ทาง
วิชาการในโลกที่สาม? 
การครอบง าและการ
เลือกปฏิบัติทางวิชาการ
จากความรู้แบบส านัก
ยุโรปเป็นศูนย์กลาง 

วารสาร
สังคมศาสตร์, ปีที่ 
46 ฉบับที่ 1, หน้า 

103-116 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค. โครงการทบทวนความรู้
และพัฒนาโจทย์เพ่ือการ
ปรับตัวของชาวนาไทย 

Proceedings of 
The 4th 

National Rice 
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ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้างการตลาด
ข้าว 

Conference: 
Researches for 
the Changes of 
the World, ห้อง
ประชุม Centra 
Government 
Complex แจ้ง

วัฒนะ กรุงเทพฯ, 
หน้า 157-160. 

 ปริญญาตรี Weera 
Wongsatjachock 

Concentration and 
Centralisation of 

Competitiveness: A 
Case Study of the 
Global Trade of 
Agriculture-Food 

System 

Burapha Journal 
of Political 

Economy. Vol. 
4, No. 2, pp. 25-

50. 

 ปริญญาตรี Weera 
Wongsatjachock 

Graham T. Allison’s 
Three Dimensions of 

Decision-Making 
Revisited: A Case 

Study of Rice Price 
Policy in Thailand 

Proceedings of 
The 5th Burapha 

University 
International 
Conference 

2016, Chonburi, 
pp. 513-529. 

 ปริญญาตรี Weera 
Wongsatjachock 

Six Decades of Rice 
Policy and Thai 

Peasant Studies: The 
Future Research 

Framework 

Proceedings of 
13th 

International 
Conference on 
Thai Studies: 
Globalized 
Thailand? 

Connectivity, 
Conflict, and 

Conundrums of 
Thai Studies, 
Chiang Mai, 
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Thailand  

 ปริญญาตรี Thabchumpon, 
Naruemon, Jakkrit 
Sangkhamanee, 

Weera 
Wongsatjachock 

and Carl 
Middleton, 

The Concentration of 
Authoritarianism and 
Politics of Uncertainty 

in Thailand 

Proceedings of 
13th 

International 
Conference on 
Thai Studies: 
Globalized 
Thailand? 

Connectivity, 
Conflict, and 

Conundrums of 
Thai Studies, 
Chiang Mai, 
Thailand 

 ปริญญาตรี พัชราภา ตันตราจิน กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
จากระบอบเผด็จ
การทหาร ไปสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
จากการเมืองในหมู่ชนชั้น
น าไปสู่การเมืองมวลชน: 
กรณีเปรียบเทียบประเทศ
สเปนกับประเทศไทย 

วารสารด้านการ
บริหารรัฐกิจและ
การเมือง,5 หน้า 

42 – 88. 

2560 ปริญญาตรี พัชราภา ตันตราจิน ความขัดแย้งด้านการใช้
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม : ส ารวจ
วรรณกรรมและแนวทาง
การศึกษาความขัดแย้ง
ด้านการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลของไทย 

การประชุมวิชาการ
รวมบทคัดย่อและ

บทความการ
ประชุมรัฐ

ประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 

หน้า 356-374. 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค ต ารากฎหมายกับ
การเมือง: ความรู้เบื้องต้น

ต ารา, คณะ
รัฐศาสตร์และ
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ทางกฎหมายส าหรับ
การศึกษาการเมือง 

นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2560 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค การเมืองว่าด้วยการวาง
กรอบความม่ันคงทาง
อาหาร: บทส ารวจการให้
ความหมายความม่ันคง
ทางอาหารในกรอบของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมใน
ประเทศไทย 

งานวิจัย,คณะ
รัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2560 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค 
และกัมปนาท เบ็ญจ
นาวี 

การมีส่วนร่วมใน
ยุทธศาสตร์ชาติกับการ
ปฏิรูปรัฐธรรมนูญ: ถอด
บทเรียนประเทศ
โคลัมเบียและมอลโดวา 
กับการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติของไทย 

ประชาธิปไตย: 
ความท้าทายใหม่ 
อุดมคติ สิ่งที่เป็น
จริงและสิ่งที่อยาก

เห็น (เอกสาร
ประชุมวิชาการ

สถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 

19), หน้า 267-
287. 

2561 ปริญญาตรี ยศพล จิระวุฒิ ต่อต้านการค้ามนุษย์โดย
การรายงาน กรณีศึกษา 
รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (TIP 
Report) กับประเทศไทย 

วารสาร
เศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา, 5, 
90-125. 

 ปริญญาตรี วีระ หวังสัจจะโชค “บทส ารวจกรอบ
การศึกษาการปรับตัวของ
ชาวนาไทยทางเศรษฐกิจ
การเมืองและโจทย์
ส าหรับการศึกษาใน

วารสาร
เศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา, 5 
(1): 22-52. 



หน้า 67  

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อนาคต”  

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

1 ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง 
"อาหาร การเกษตร และตลาดที่มจีิตส านึก (Food 
Agriculture and mindful Market)" วันท่ี 1 
ส.ค. 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ได้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหาร การเกษตร และ
ตลาดทีม่ีจิตส านึก 

  

เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "อนาคตการเมืองไทย
หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐" วันท่ี 1 พ.ย. 2560 ณ 
อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ต าบลศาลายา อ าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการทั้งด้านองค์ความรู้ และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนทางวิชาการ
ร่วมกันในอนาคต 

  

เป็นผู้ทรงคณุวุฒิในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
"THE 1st NATIONAL CONFERENCE ON 
SOCIAL SCIENCES" วันท่ี 7 ธ.ค. 2560  
ณ อาคารสุชีพ ปุญานุภาพ มหาวทิยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 

ได้แสดงความเห็นและแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการทั้งด้านองค์ความรู้ และ
การช่วยเหลือ สนับสนุนทางวิชาการ
ร่วมกันในอนาคต 

  

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "หลักการ แนวคิด 
เทคนิค และวิธีการการมสี่วนร่วมของประชาชน" 
วันท่ี 19 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมเจดบอลรูม 
โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รสีอร์ท แอนด์ สปา พัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านองค์ความรู้  

  

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ"เยาวชนกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง "กิจกรรมสปัดาห์ประชาธิปไตย 
ในวันท่ี 23 ถึง 25 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 
09.00 ถึง 17.00 น. ณ อาคารสหศึกษา คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร ์

ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการด้านองค์ความรู ้

2 ดร.พัชราภา ตันตราจิน 

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเศรษฐกิจสีน้ าเงิน 
"Blue Economy โนพีท 2017" วันท่ี 14-15 พ.ย. 
2560 ณ โรงแรมมิลาเคลิ แกรนด ์คอนเวนช่ัน 
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

-ท าให้เกิดการพัฒนาและเช่ือมโยง
องค์ความรู้หลากหลายสาขาวิชา 
และหลายมติ ิ

  
เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งท่ี 
6 วันท่ี 18--20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบาง
แสนเฮอริเทจ จ.ชลบรุ ี

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ การบรู
ณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์
กับวิทยาศาสตร ์

  
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เยาวชนกับการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง "กิจกรรมสัปดาห์
ประชาธิปไตย ในวันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2561 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์
แลกเปลีย่นทางวิชาการด้านองค์
ความรู ้
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ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. ณ อาคาร
สหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

3 
ดร.สกฤติ อิสรยิานนท์ 
 

ประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อ
ประชาชน” วันท่ี  20 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยร์าชการ แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับโจทย์วิจัย
เพื่อประชาชน 

  

น าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม International 
Conference on Law and Social Sciences 
and Humanities ฯ วันที่ 10-17 มี.ค. 2561  
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการทั้งด้านองค์ความรู้ และการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนทางวิชาการ
ร่วมกันในอนาคต 
-สร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

4 ยศพล จิระวุฒ ิ

โครงการเสวนาเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน เรื่อง 
การใช้งานระบบการศึกษา ระบบจัดการหลักสตูร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และระบบประเมนิการเรยีนการ
สอน ส าหรบัอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์พิเศษ หรือ
บุคลากรทีร่ับผดิชอบในการดูแลระบบดังกล่าว ณ 
มหาวิทยาลยั บูรพา 18 ม.ค. 2561 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์เพื่อน าไป
ในการด าเนินงานและพัฒนา
หลักสตูร 
 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้และการประเมินผล" ณ มหาวิทยาลัยบรูพา 
14-15 มิ.ย. 2561 
 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์เพื่อน าไป
ในการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผล 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 
ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่
ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ 
(ระบุ

ประเภท
) 

สถา 
บัน 

ชาติ นานา 
ชาติ 

ทาง
ทะ 
เล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาคตะ 
วันออก 

ไมเ่กี่ยว   
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1. นายสรชัย  
ศรีนิศานต์สกุล. 

   บทวิเคราะห์ธรรมาภิ
บาลตามแนวคิด
ปรัชญาเต๋า 

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฏหมาย. 

2558             

2. นายสรชัย 
 ศรีนิศานต์สกลุ. 
 

   บทส ารวจแนวคิด
ธรรมมาภิบาลกับการ
พัฒนา. 

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฏหมาย. 

2558             

3. Surachai 
Srinisanskul 

   Wuwei on Politic: 
Action by Non-
Action. 

       Proceedings of  
RGJ-Ph.D. 
Congress XIV. 
Pattaya : Jom 
tien Plam 
Beach Hotel 
and Rosort. 

2013             

4. สกฤติ  อิสริยา
นนท,์ ภัทรมน  
สาตรักษ์ และ 
 ธีระพงษ์  ภูริ
ปาณิก. 

   BookReview: 
Constitutional 
Referendums: 
The Theory and 
Practice of 

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, 6(2), 
293 - 298. 

2557             
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RepublicanDelibe
ration 

5 ภัทรมน สาต
รักษ์,  สกฤติ อิส
ริยานนท์  ,ธีระ
พงษ์ ภูริปาณิก 

   ประชามตกิับผล
ในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ: 
ศึกษากรณีควิเบก
และไครเมีย 

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฎหมาย 7, 545 
– 563. 

2558             

6 สริยา วิริโยสทุธิ
กุล,  ธีระ กุล
สวัสดิ์ ,สกฤติ  
อิสริยานนท ์

   นโยบายและกลยุทธ์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวดั
หนองคาย 

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, 7, 93 –
123. 

2558             

7 พัชราภา ตนัตรา
จิน 

   กระบวนการเปลี่ยน
ผ่านจากระบอบเผด็จ
การทหาร ไปสู่
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการเปลี่ยน
ผ่าน จากการเมืองใน
หมู่ชนชัน้น าไปสู่
การเมืองมวลชน: 
กรณเีปรียบเทียบ
ประเทศสเปนกับ
ประเทศไทย 

       วารสารด้านการ
บริหารรฐักจิและ
การเมือง,5 หน้า 
42 – 88. 

2559             

8 พัชราภา ตนัตรา
จิน 

   ความขัดแย้งด้านการ
ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม : ส ารวจ
วรรณกรรมและ

       การประชุม
วิชาการรวม
บทคัดย่อและ
บทความการ

2560             
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แนวทางการศกึษา
ความขัดแย้งด้านการ
ใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลของไทย 

ประชุมรฐั
ประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที ่5 
หน้า 356-374 

9 วีระ หวังสัจจะ
โชค 

   บทส ารวจกรอบ
การศกึษาการ
ปรับตัวของชาวนา
ไทยทางเศรษฐกจิ
การเมืองและโจทย์
ส าหรับการศกึษาใน
อนาคต 

       วารสาร
เศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, 5 
(1): 22-52 

2561             

10 วีระ หวังสัจจะ
โชค และ
กัมปนาท เบ็ญจ
นาว ี

   การมสี่วนร่วมใน
ยุทธศาสตร์ชาติกับ
การปฏิรูป
รัฐธรรมนญู: ถอด
บทเรียนประเทศ
โคลัมเบียและ
มอลโดวา กับการ
จัดท ายุทธศาสตร์
ชาติของไทย 

       ประชาธิปไตย: 
ความท้าทายใหม่ 
อุดมคติ สิ่งที่เป็น
จริงและสิ่งทีอ่ยาก
เห็น (เอกสาร
ประชุมวิชาการ
สถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 
19), หน้า 267-
287. 

2560             

11 วีระ หวังสัจจะ
โชค 

   การเมืองว่าด้วยการ
วางกรอบความมั่นคง
ทางอาหาร: บท
ส ารวจการให้ความ
หมายความมั่นคง
ทางอาหารในกรอบ
ของภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมใน

   วิจั
ย 

   คณะรฐัศาสตรแ์ละ
นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2560             
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ประเทศไทย 

12 วีระ หวังสัจจะ
โชค 

   ต ารากฎหมายกับ
การเมือง: ความรู้
เบ้ืองต้นทาง
กฎหมายส าหรับ
การศกึษาการเมอืง 

   ต า 
รา 

   ต ารา, คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
, 2560 

2560             

13 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   ความมั่นคงทางอา 
หารและอธิปไตยทาง
อาหาร: การศกึษา
การเมืองเรือ่งอาหาร 
(Food Politics) ใน
ศตวรรษที่ 21 

       วารสารรัฐศาสตร์ 
มสธ., ปีที่ 1 ฉบับ
ที่ 2, หน้า 77-
104. 

2559             

14 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   ถนน สายน้ า การ
พัฒนาทอ้งถิน่และ
ระหว่างประเทศ และ
ผลกระทบตอ่วิถีชวีิต
ชุมชน 

       วารสาร
สังคมศาสตร,์ ปีที่ 
46 ฉบับที่ 2, หน้า 
85-108 

2559             

15 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   นิติภิวัฒน์กับ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเมืองและ
กฎหมาย: กรอบการ
ท าความเข้าใจการ
ขยายตัวของ
กฎหมายด้วยมุมมอง
ทางรฐัศาสตร ์

       วารสารการเมอืง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, ปีที่ 8 
ฉบับที่ 3, หน้า 
137-167. 

2559             

16 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   ท าไมจึงไม่ค่อยมี
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
การเมืองจากฐานองค์
ความรูท้างวิชาการใน
โลกที่สาม? การ

       วารสาร
สังคมศาสตร,์ ปีที่ 
46 ฉบับที่ 1, หน้า 
103-116. 

2559             
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ครอบง าและการ
เลือกปฏิบัติทาง
วิชาการจากความรู้
แบบส านักยุโรปเป็น
ศูนย์กลาง” 

17 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   โครงการทบทวน
ความรูแ้ละพัฒนา
โจทย์เพือ่การปรับตัว
ของชาวนาไทย 
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างการตลาด
ข้าว 

       Proceedings of 
The 4th National 
Rice 
Conference:Res
earches for the 
Changes of the 
World,  

2559             

18 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   เสรีนิยมใหมก่ับการ
ลดบทบาทของรฐั
ด้านนโยบายข้าว: 
ศึกษากรณีการ
เปลี่ยนแปลง
นโยบายพรีเมี่ยมข้าว
ของไทยและนโยบาย
นารวมของเวียดนาม 

       สังคมศาสตร์. ปทีี่ 
43 ฉบับที่ 2, หน้า 
223-241. 

2557             

19 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   การควบคุมของรัฐต่อ
สังคมชนบทผ่าน
นโยบายจ าน าข้าว: 
ความสัมพนัธ ์
ระหว่างรฐัและสังคม 
กับกรณีศึกษาอ าเภอ
บางระก า จังหวัด
พิษณุโลก 

       วารสารส านกั
บัณฑิต 
อาสาสมัคร, 9(1), 
172-206. 

2555             

20 สิริพรรณ นก
สวน และวรีะ 

   รายงานสรุปและ
วิเคราะห์ “ร่าง

       Thai Law 
Watch, TDRI, 

2554             
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หวังสัจจะโชค พระราชบัญญัตวิ่า
ด้วยการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... 

หน้า 1-15. 

21 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   โฉนดชุมชน ความ
จ าเป็นของการพัฒนา
ภายใต้โครงสร้างทุน
นิยม: กรณี  
ศึกษาพื้นที่คลองโยง 

       การประชุม
วิชาการรฐัศาสตร์
และรฐัประศาสน
ศาสตร์แห่งชาต ิ
ครั้งที่ 12,  
เชียงใหม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม่. 

2554             

22 นายวีระ  
หวังสัจจะโชค 

   ลูกจนีรกัชาต?ิ: 
กระบวนการสร้าง
ชาตินิยมใหม่ด้วย
พลังทางเศรษฐกิจ
การเมืองและความรู ้

       Proceedings of 
National 
Political Science 
and Public 
Administration 
Congress 12th. 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, หน้า 
107-130. 

2554             

23 นายวีระ หวัง
สัจจะโชค 

   คนอีสานโง่จริง
หรือไม?่:ประ วัติ
ศาสตร์การเมืองเรือ่ง
ผู้แทนในพื้นที่ตะวัน 
ออกเฉียงเหนือจากผู้
มีบุญ ถึงกลุ่มคนเสือ้
แดง 

       Proceedings of 
National 
Political Science 
and Public 
Administration 
Congress  11th.  
วิทยาลัยการ
ปกครอง 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, หน้า 
1875-1892. 
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24 นายวีระ หวัง
สัจจะโชค. 

   รัฐสวัสดิการ กับ
ความเป็นไปได้ใน
สังคมไทย: ศึกษา
เปรียบเทียบ
สวัสดิการไทย ภายใต้
ประชาธิปไตย
แบบสฤษดิ์ – ทักษิณ 

       Proceedings of 
King Prajad 
hipok’s Institute 
Congress 12th: 
Social Quality 
and Quality of 
Thai Demo 
cracy. กรุงเทพฯ: 
งานประชมุ
วิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ 
12, หน้า 253-
274. 

2553             

25 Weera 
Wongsatjacho
ck 

   Six Decades of 
Rice Policy and 
Thai Peasant 
Studies: The 
Future Research 
Framework 

       Proceedings of 
13th Inter 
national Con 
ference on Thai 
Studies: 
Globalized 
Thailand? 
Connectivity, 
Conflict, and 
Conundrums of 
Thai Studies, 
Chiang Mai, 
Thailand. 
(printing). 

2017             

26 Thabchumpo
n, Naruemon, 
Jakkrit 
Sangkhamane
e, Weera 

   The Concentra 
tion of Autho 
ritarianism and 
Politics of 
Uncertainty in 

       Proceedings of 
13th 
International 
Conference on 
Thai Studies: 

2017             
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Wongsatjacho
ck and Carl 
Middleton 

Thailand Globalized 
Thailand? 
Connectivity, 
Conflict, and 
Conundrums of 
Thai Studies, 
Chiang Mai, 
Thailand. 
(printing). 

27 Weera 
Wongsatjacho
ck 

   Concentration 
and Centralisation 
of Competitive 
ness: A Case 
Study of the 
Global Trade of 
Agriculture-Food 
System 

       Burapha Journal 
of Political 
Economy. Vol. 
4, No. 2, pp. 25-
50. 

2016             

28 Weera 
Wongsatjacho
ck 

   Graham T. 
Allison’s Three 
Dimensions of 
Decision-Making 
Revisited: A Case 
Study of Rice 
Price Policy in 
Thailand 

       Proceedings of 
The 5th 
Burapha 
University 
International 
Conference 
2016, Chonburi, 
pp. 513-529. 

2016             

29 Thabchumpo
n, Naruemon, 
Jakkrit 
Sangkhamane
e, Carl 
Middleton, 

   Monopolization 
Strengthens: 
Thailand's Asian 
Democracy Index 
in 2015 

       Asian 
Democracy 
Review, Vol 4, 
pp. 65-89. 

2015             
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and  Weera 
Wongsatjacho
ck. 

30 Thabchumpo
n, Naruemon, 
Jakkrit 
Sangkhamane
e, Carl 
Middleton, 
and Weera 
Wongsatjacho
ck. 

   The Polarization 
of Thai 
Democracy: The 
Asian Democracy 
Index in Thailand 

       Asian 
Democracy 
Review, Vol 3, 
pp. 65-80. 

2014             

31 Thabchumpo
n, Naruemon, 
Jakkrit 
Sangkhamane
e, Carl 
Middleton, 
and Weera 
Wongsatjacho
ck. 

   The Polarization 
of Thai Demo  
cracy 

       in The 2014 
Consortium for 
the Asian 
Democracy 
Index, Seogang 
University, 
Korea. pp. 68-
88. 

2014             

32 ยศพล จิระวฒุ ิ    ต่อต้านการคา้มนุษย์
โดยการรายงาน 
กรณีศกึษา รายงาน
สถานการณก์ารค้า
มนุษย์ (TIP Report) 
กับประเทศไทย 

       วารสาร
เศรษฐศาสตร์
การเมืองบูรพา, 5, 
90-125. 

2561             
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ผลการด าเนินงาน   
6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้างและการ
เกษียณอายุงาน)  
 หลักสูตรและภาควิชามีการวิเคราะห์และก าหนดแผนการพัฒนาบุคคลากรโดยได้ก าหนดแผนใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่านสนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติรวมถึงการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 หลักสูตรมีการจัดสรรภาระงานของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานของมหาวิทยาลัยและ
ปรับสัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการก าหนดภาระงานสอนของคณาจารย์ตาม
ความเชียวชาญ และมีการก าหนดหน่วยกิต ตามประกาศภาระงานของอาจารย์ รวมถึงการส่งเสริมให้
คณาจารย์รุ่นใหม่มีคณาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนในการท าวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับประเทศและ
นานาชาติ นอกจากนี้ยังมีโครงบริการวิชาการแก่สังคมที่สนับสนุนให้อาจารย์ภายในหลักสูตรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและสังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนและตัวอาจารย์ผู้สอนไปพร้อมๆ กันด้วย 
 
6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับ
ต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
  เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดสอบทางวิชาการ ทักษะการสอน ภาษาอังกฤษ ส่วนการพิจารณาการ
จ้างงานจะมีการพิจารณาการจ้างเพ่ือครบสัญญาจ้างภาระงานนอกจากนี้ในส่วนความก้าวหน้าทางสายงาน 
มีการปรับขั้นเงินเดือนตามผลงานของอาจารย์แต่ละท่านโดยจะพิจาณาตามเกณฑ์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
6.4  มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรมีการเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ประเมินภาระงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้อาจารย์ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยต้องมีภาระ
ดังนี้ 1) ภาระงานสอน 2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ๆ 3) ภาระงานบริการวิชาการ 4) ภาระงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5) ภาระงานอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย และ
ประกาศ ก.พ.อ. ซึ่งการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการจะมีการพิจารณาในรอบ
ปีงบประมาณ 
 
6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
ตามความต้องการนั้น  
 ภาควิชามีการเผยแพร่และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ให้กับคณาจารย์ผ่านทางเว็บ
ไซด์และไลน์ของภาควิชารวมถึงการก าหนดรายชื่อผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัยและคณะ เช่น โครงการน าเสนอผลงานของมหาวิทยาลัย การอบรมประกันคุณภาพการศึกษา 
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การอบพัฒนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
 
6.6  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
 ในการน าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์คณะมีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับคณาจารย์ 
และมีการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของคณาจารย์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (เช่น Facebook  
เว็ปไซด์) ของคณะและภาควิชา  
 
6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรได้มีการก าหนดให้บุคคลกรพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและการบริการวิชาการ 
ตามสูตร และเทียบเคียงภาระงานตามประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินความดีความชอบประจ าปี 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ชื่องานวิจัย จ านวน

ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

1 นาย สกฤติ อิสริยานนท์ สกฤติ อิสริยานนท์. (2560). การทบทวนและการ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนแหล่งทุนจาก ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี 2560 
 
 

8 

  สกฤติ อิสริยานนท์. (2556). พลวัตรของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้นโยบายของรัฐ: การวิเคราะห์
เชิงเศรษฐศาสตร์การเมือง. ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา. 

8  

 สกฤติ อิสริยานนท์. (2556). สภาพปัญหาและ
ความต้องการของภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดระยอง. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

8 
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สกฤติ อิสริยานนท์. (2556). เศรษฐกิจสีเขียวของ
ชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 
กรณีศึกษาชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก. ชลบุรี : 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

8 

2 นายวีระ หวังสัจจะโชค    วีระ หวังสัจจะโชค. (2560). ต ารากฎหมายกับ
การเมือง: ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายส าหรับ
การศึกษาการเมือง, ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา [ทุนคณะฯ]. 
 

8 

วีระ หวังสัจจะโชค, สุภา ใยเมือง และมณีรัตน์ 
มิตรปราสาท. (2559). โครงการทบทวนความรู้
และพัฒนาโจทย์เพ่ือการปรับตัวของชาวนาไทย
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการผลิตและการตลาดข้าว
, กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) [สัญญาเลขท่ี RDG5940015]. 

4 

วีระ หวังสัจจะโชค. (2557). ความมั่นคงทาง
อาหารในอาเซียน: บทส ารวจร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิเกษตรยั่งยืน (ประเทศไทย). 

8 

 

AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfill the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
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สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 

competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfill the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

N/A N/A 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

N/A N/A 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมนิผลสมรรถนะของบุคลากรสาย

N/A N/A 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
สนับสนุน 

7.4 Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfill them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

N/A N/A 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

N/A N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) N/A N/A 
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

- - - - 
 

ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรไม่มีบุคลากรในสายสนับสนุนประจ าหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรใช้บุคลากรส่วนกลางของทาง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์จึงประเมินเกณฑ์ข้อนี้ในระดับคณะ   

AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
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2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

4 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 

4 4 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 
 student competition, and other student support 
 services are available to improve learning and 
 employability (4) 

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

4 4 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for education and 
 research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ภาคปกติ) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 N/A 150 203 122 122 

1/2557 N/A 150 177 120 120 

1/2558 N/A 150 188 130 130 

1/2559 N/A 150 201 105 105 

1/2560 N/A 150 211 121 121 
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ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ภาคปกติ)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 122 122 125 125       247 
2557 120 120 120 120 125 125     365 
2558 130 130 118 117 120 120 125 8   375 
2559 105 105 130 130 117 117 119 5 0 0 357 
2560 121 121 103 103 129 129 122 122 2 6 481 

 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ภาคพิเศษ)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2555 243 243         243 
2556 250 250 223 222       472 
2557 204 204 238 238 222 222     664 
2558 152 152 191 190 238 238 220 40   620 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.

ตรี) 

1/2556 N/A 150 338 250 250 

1/2557 N/A 150 291 204 204 

1/2558 N/A 150 192 152 152 

1/2559 N/A 150 202 143 143 

1/2560 N/A 150 79 60 60 
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2559 143 143 133 133 190 189 238 37 7 4 506 
2560 60 60 142 140 134 132 189 133 6 6 471 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้น
ไป 

56 122 114 0 5 2 1 0 - 
57 120    2 1 0 - 
58 130    0 0 - - 
59 105    4 - - - 
60 121    12    

 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้น
ไป 

56 250 205 17 16 12 0 0 - 
57 204    13 1 1 - 
58 152    19 0 - - 
59 143    7 - - - 
60 60    6    

 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะฯ ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรผ่านเว็บไซท์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตลอดจน
ด าเนินการเปิดรับสมัครผ่านกระบวนจัดการของทางคณะฯ  มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับสมัคร
นักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจนผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าให้ใน
กระบวนการรับสมัครนักศึกษามีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน ตลอดจนมีเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินผลอย่างชัดเจน และเป็นธรรม 
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หลักสูตรฯ มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียน
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูล
ป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยฝ่ายสนับสนุน ตั้งแต่งานกิจการนิสิตนักศึกษา ที่คอยติดตาม และ
เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทางด้านวิชาการ ฝ่ายวิชาการมีส่วน
ส าคัญในการช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการจัดการศึกษา โครงสร้างการศึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
ตลอดจนเก็บข้อมูลการเข้า-ออก-โยกย้ายคณะ และภาควิชา เป็นต้น  

ภายใต้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท าให้มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ นอกจากนี้ยังมีค่ายสิงห์ครามอาสา 
ที่จัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือฝึกฝนให้นักศึกษามีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคม และยังมี กิจกรรมเสริม
หลักสูตรอ่ืนๆอีก เช่น งานเสวนาเศรษฐศาสตร์การเมือง ในรายแต่ละรายวิชายังมีการหานิสิตนักศึกษาไปดู
งานนอกสถานที่ เช่น ดูงานรัฐสภา การดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น   

ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุข
ภาวะของผู้เรียน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามีท าเลที่ตั้งใกล้ทะเล ท าให้บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมี
ลักษณะผ่อนคลาย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตามทางคณะฯ เองได้มี
ความพยายามเสริมสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนอย่างมาก ทั้ง
อุปกรณ์ต่าง เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการปล่อยสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย (WIFI) ภายในคณะฯ และห้องเรียนต่างๆ ด้วย  
 
AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
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สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4 4 

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

4 4 

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 
(1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 

4 4 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

คณะฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และ
ยังมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยอุปกรณ์ท่ีคณะฯ จัดสรรนั้นมีความ
ทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีพัฒนาการทางด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน  

คณะฯได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน 
พร้อมข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่เก่ียวกับการเรียนการสอน ตลอดจนงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

คณะฯ ยังจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
เพ่ือให้บุคลากรและผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และการ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย หลักสูตร ฯ และคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึง
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงในการใช้อุปกรณ์และสถานที่ได้ โดยมีทางลาดส าหรับรถเข็นผู้
พิการและผู้ป่วยอ านวยความสะดวกในบริเวณทางเข้าชั้นล่างของอาคาร มีลิฟต์พร้อมด้วยอุปกรณ์อัน
ทันสมัย สามารถรองรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางกายภาพ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตาม
มาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 

 
AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

Sub Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organizations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
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มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

4 4 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) มีกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

4 4 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
(3) มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 



หน้า 91  

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.4 Research output is used to enhance teaching  
      and learning (4) มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียน      
       การสอน  

4 4 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

4 4 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1. การประเมินกลยุทธการสอน 
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ 

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดย อาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ 
หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโตตอบจากนิสิต 
การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมิน 
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถท าใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ 
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป  หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ในโอกาสตอไป 

2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
ใหนิสิตประเมินผลการสอนของอาจารย์ในดานทักษะกลยุทธการสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา 
 การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
1. ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา ด าเนินการประเมินจากนิสิต โดยสอบถามจากนิสิตเปนราย

บุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอนนิสิตจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใช
แบบสอบถาม หรือ อาจจะจัดประชุมศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม 
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2. ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ ด าเนินการโดยสัมภาษณหรือใชวิธีการสงแบบ
สอบถามไปยังผูใชบัณฑิต  

3. ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา ด าเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือ
จากขอมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 

การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแตละปปรากฏใน ขอที่ 7 

หมวดที่ 7 
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2 จะท าใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และ

ใน แตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันทีซึ่งก็
จะ เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรท าใหตลอดเวลาที่พบปญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ป ทั้งนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตอง
การของ ผูใชบัณฑิต 

 
AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 

 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 4 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

4 4 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

4 4 

11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

4 4 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
ข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบ
โจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรใน
ทุกระดับการศึกษา 

1. นางสาวตรีประดับ ตัวอย่าง นิสิตสาขารัฐศาสตร์ศึกษา ภาครัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้
ส่งบทความและผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการลายลักษณ์วรรณศิลป์รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 22-25 
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กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดย หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

2. นางสาวตรีประดับ ตัวอย่าง นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็น
พลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ ของสถาบันพระปกเกล้า 

3. นายณัฐชนน เกิดม่ันคง นิสิตรัฐศาสตร์ ปี 3 เผยแพร่ในสื่อของกลุ่ม Newground ประชาสังคมนัก
กิจกรรมเยาวชน ในเรื่อง "การพัฒนาความเป็นพลเมืองของเยาวชนญี่ปุ่น และบทเรียนส าหรับการพัฒนา
เยาวชนไทย ภายใต้บทวิเคราะห์การ์ตูนมังงะร่วมมัย" 
(http://www.newgroundforum.com/blog/2017/11/citizenship/) 

4. นายวัชรพล นาคเกษม นิสิตรัฐศาสตร์ กลุ่มโกงกาง เข้าร่วมเวทีเสวนา “การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน” วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด
โดย Young Thai Environmentalists กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย 

5. นายพงศธร ตันฮะ รับเกียรติบัตร รางวัลประพฤติดี ประจ าปีพ.ศ. 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

6. นายพฤศชาติ เกษมสุข รับเกียรติบัตร รางวัลประพฤติดี ประจ าปีพ.ศ. 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

7. นิสิตรัฐศาสตร์เข้าร่วมประเด็นสังคมการเมือง ต่อต้านการใช้สารเคมีพาราควอต 
https://www.facebook.com/group.kongkang/photos/pcb.929332487236472/929332320569
822/?type=3&theater 

ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) และหลักสูตรฯ บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือรักษาและเสริมสร้างระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ 
ภายใต้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต โดยผลการส ารวจการมีงานท าปีการศึกษา 
2560 ร้อยละการมีงานท า 57.58 ร้อยละการศึกษาต่อ 6.97 (job.buu.ac.th) 
 

 

https://www.facebook.com/group.kongkang/photos/pcb.929332487236472/929332320569822/?type=3&theater
https://www.facebook.com/group.kongkang/photos/pcb.929332487236472/929332320569822/?type=3&theater
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี ้(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ ์  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

5  

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 

4  

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) N/A  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

4  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 4  
AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4  

ระดับในภาพรวม 4  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  
  1. คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิสูง และมีความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ท าให้มีโอกาส
จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรออกไปในหลากหลายด้าน และทันยุคทันสมัย 
 2. กิจกรรมประกอบหลักสูตร และการเรียนการสอนสนับสนุนและสอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ 
  3. เนื้อหาของหลักสูตรมีการพัฒนาจากฐานของบริบทของเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดย
มีรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตะวันออกภายในหลักสูตร รวมถึงมีเนื้อหาของหลักสูตรมีลักษณะของการบูร
ณาการสหวิทยาการ  
  4. กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มุ่งสร้างนิสิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการบูรณากา
รสหวิทยาการ  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรมีการก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ให้ชัดเจนและควรมีการสร้างระบบการ 
ส ารวจความต้องการของมีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรเพ่ือน าไปออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการพัฒนานิสิตในมิติอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากด้านวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในภาคตะวันออกหรือในระดับประเทศ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรหรือท ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ
และเอกชนในภูมิภาคตะวันออกเพ่ือรับทราบความต้องการองค์ความรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2]  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, เล่มหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (มคอ. 2), คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์, 2559.  
 

 



คณะ รัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์

ล าดบั ชือ่ขอ้มูลพ้ืนฐาน CdsValues
1 จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 1
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0
4 - ---ระดับปริญญาโท 0
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
6 - ---ระดับปริญญาเอก 0
7 จ านวนหลักสูตรทีจ่ดัการเรียนการสอนนอกสถานทีต้ั่ง 0
8 - ---ระดับปริญญาตรี 0
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0

10 - ---ระดับปริญญาโท 0
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0
13 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 0
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี 970
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 0
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  0
19 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 17
20 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0
21 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4
22 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  13
23 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 12
24 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
25 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4
26 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 8
27 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  3
28 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
29 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0
30 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3
31 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2
32 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
33 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0

ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลกัสตูร รัฐศาสตรบัณฑิต

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)



34 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2
35 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0
36 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0
37 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0
38 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0
39 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 6
40 - - --ระดับปริญญาตรี 0
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0
42 - - --ระดับปริญญาโท 2
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
44 - - --ระดับปริญญาเอก 4
45 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0
46 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0
47 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 0
48 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0
49 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 32

51
- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ 13

52

- - --บทบสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 11

53 - - --ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0
54 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2 3

55

- - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันทีอ่อก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 5

56

ทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอ้มูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  0

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0



58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสั้งคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0
59 - - --ผลงานวิจยัทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ 0
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0

62
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 0

63
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online 0

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0

69
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอา้งองิในฐานขอ้มูล  TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 0

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด 346
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา 330
72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชพีอสิระ) 170
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชพีอสิระ 27
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา 1
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองทีม่ีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศึ่กษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 23
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอ่ปุสมบท 0
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 1

79
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระ 
(ค่าเฉล่ีย) 16,832

80
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.01

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0
82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่  0
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 0

84

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทั า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 0

85 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0
86 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2 0



87

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจทั าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 0

88

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 0

89 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 0

90
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online 0

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปีการศึกษาทีเ่ป็นวงรอบประเมิน) 0
97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0
98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ  0

99

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันทีอ่อกประกาศ 0

100 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0
101 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2 0

102

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจทั าเป็นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 0

103

- ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 0

104 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 0



105
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online 0

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ปีการศึกษาทีเ่ป็นวงรอบประเมิน) 0

ณ วันที ่๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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