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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง 
ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง 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 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็น
ประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ง 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ELO 2 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 6 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 7 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 8 
 AUN QA Version 3 19 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 21 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 31 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 33 
 AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 35 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 38 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 44 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 58 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 62 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 67 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 75 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output)  78 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 82 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 83 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 87 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 89 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 90 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ

ปกครอง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญา
เอก มีนิสิตเท่ากับ 33 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 11 คน คณาจารย์มีต าแหน่งวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์จ านวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์จ านวน 6 คน 

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

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  
 1. คณาจารย์มีผลงานในสายเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เน้นการวิพากษ์อย่างสม่ าเสมอ 
 2. นิสิตมีการพัฒนาดุษฎีนิพนธ์ งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในการพัฒนาประเทศ  เสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาที่เป็นธรรม อยู่ร่วมกันได้ทั้งฝ่ายรัฐ ทุน ชุมชน มากว่าศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ 
สามารถน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติการในท้องถิ่นได้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนำ   
 1. อาจารย์ในหลักสูตรอาจต้องขยายความสนใจในประเด็นต่างๆ มากขึ้น เพ่ือขยายความรู้และ
ประสบการณ์ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือการเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้กับนิสิตและเพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กับทั้ง
หลักสูตร คณาจารย์ และนิสิต 
 2. การสร้างระบบติดตามนิสิตที่อยู่ระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 
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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 ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบ
คูกับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่าง
มั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 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 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 
“การสร้างดุษฏีบัณ ฑิตที่ มี องค์ความรู้ เชิ งสหวิทยาการ  มี จิตวิญาณแห่ งการวิพากษ์  

และอุดมการณ์เพ่ือสังคมที่เป็นธรรม” 
  

-ความส าคัญของหลักสูตร- 
โลกยุคไร้พรมแดนที่ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ไหลผ่านถึงกันได้รวดเร็ว ท าให้ปัญหาและเหตุการณ์

ต่าง ๆ ส่งผลกระทบถึงกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ต่างก็เป็นเหตุและปัจจัยให้เกิดผลต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน  ดังนั้นนับวันความรู้และความเข้าใจเชิง
บูรณาการยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ  องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมีกรอบการคิดและการ
วิเคราะห์ไม่แยกส่วนเศรษฐกิจกับการเมือง และยังให้ความส าคัญต่อปัจจัยทางอุดมการณ์ การคิดและการ
วิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมืองจึงเป็นการคิดและวิเคราะห์เชิงบูรณาการ ที่ผสมผสานปัจจัยต่างๆเข้า
ด้วยกัน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ต้องการเปิดมุมมองการวิเคราะห์ที่รอบ
ด้าน เป็นระบบ และพยายามกระตุ้นให้นิสิตมีการคิดในเชิงวิพากษ์ และเน้นการท าความเข้าใจสังคมภายใต้
มิติประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ในเมื่อความเป็นจริงของสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์ คือ การเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาก็จะต้องเน้นการมองที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ นอกจากนั้นการศึกษาแบบ
ประวัติศาสตร์ ยังท าให้ผู้ที่ศึกษามีความหวังด้วยว่า เป็นไปได้ที่สังคมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นได้ และเราสามารถมีส่วนช่วยผลักดันในการสร้างสังคมอนาคตที่พึงปรารถนา ดังนั้นจึงต้องการ
สร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้เชิงบูรณาการ (Integrated body of knowledge) เพ่ือให้สามารถชี้น า
ทางวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมืองแก่ทุกกลุ่มคนและชนชั้นในสังคมได้ 

พันธกิจหลักของหลักสูตรนี้ คือ การผลิตนักคิด นักวิชาการ นักวิเคราะห์ นักบริหาร ที่เข้าใจภาพ
องค์รวมต่าง ๆ ของสังคม (Holistic Approach) ในเวลาเดียวกันก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะส่วนได้
อย่างลุ่มลึกในหลักสูตรนี้นิสิตทุกคนจะเขียนดุษฎีนิพนธ์ เชิงสหวิทยาการที่สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ 
สังเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอความคิดเชิงนโยบาย
และแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 

 
 
 
 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
-วัตถุประสงค- 
แบบ 1( ส าเร็จปริญญาโท ท าดุษฏีนิพนธ์ ) 

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการได้ 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ เท่าทันกระแส
โลกาภิวัตน์ มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับนักวิชาการในสาขาอ่ืนๆ 
ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
แบบ 2 (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชา และท าดุษฎีนิพนธ์) 

1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทางรัฐศาสตร์ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการได้ 

3. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเข้าใจปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ เท่าทันกระแส
โลกาภิวัตน์ มีธรรมาภิบาลและความเป็นธรรมในสังคม 

4. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถท างานร่วมกับนักวิชาการในสาขาอ่ืนๆ 
ได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความสามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ม ี
ความสลับซับซ้อนเชิงวิชาการ 
(2) การใช้ดุลพินิจจัดการปัญหาด้วยความยุติธรรม 
ด้วยหลักฐานและหลักการที่มีเหตุผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) มีความสามารถในการแสดงความเห็นทาง
วิชาการได้ในระดับสูง 
(2) สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนด้วยตนเอง และการวางแผนเพ่ือการปรับปรุง
ตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ด้านความรู้ 
(1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง
ทั้งทางทฤษฎี หลักการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
สถานการณ์ 
(2) มีเทคนิคการวิจัยและการสร้างข้อสรุปทาง
วิชาการด้านความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถคัดกรองข้อมูลทางสถิติเพ่ือ
ค้นคว้า สรุป และเสนอแนวทางออกอย่างลึกซึ้งด้วย
วิธีการทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคการ
แสวงหาความรู้ 
ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญ 
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดการวิจัยสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 
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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  -มคอ. 2 หมวด 2 และ หมวด 4 
-มคอ. 3 ของรายวิชา 
 

1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สะท้อนความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย [3] 

        - วิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - รายงานการวิพากษ์หลักสูตร 
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2. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ)\ 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 
 

หน่วยกิต 
 แบบ 1 (ส าเร็จปริญญาโท และท าวิทยานิพนธ์) 

 

48 หน่วยกิต 
 -  หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

48 หน่วยกิต 
 แบบ 2 (ส าเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) 

 

54 หน่วยกิต 
 -  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

  
 -  หมวดวิชาบังคับ 

 

12 หน่วยกิต 
 -  หมวดวิชาเลือก 

 

6 หน่วยกิต 
 -  หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

36 หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ  

มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจ้างเต็มเวลา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่
ตรงหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตร 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็ น ไปตามเกณ ฑ์ มาตรฐาน  โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
กับหลักสูตร 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่
ตรงหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับหลักสูตร มี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่
ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกใน
สาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับ
หลักสูตร และการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 



  

 

หน้า 9 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอบ

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ เป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
กับหลักสูตร และการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ในรอบปีที่ผ่านมา มีนิสิตที่จบการศึกษา 7 คน 
และได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตตาม
เกณฑ์การจบการศึกษา  

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  อาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร  มี ภ าระงาน อาจารย์ ที่ ป รึ กษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา เป็นไปตามสัดส่วน 1:15 ส าหรับ
การค้นคว้าอิสระ และ 1:5 ส าหรับวิทยานิพนธ์ 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 
เรื่อง ในรอบ 5 ปี 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ  
จากหลักสูตรปรับปรุงตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) พ.ศ.2553 (เริ่ม
ใช้ภาคต้นปีการศึกษา 2554) และครบรอบการ
ปรับปรุงในปี 2559  และได้มีการใช้หลักสูตร
ใหม่ ปีการศึกษา 2560 (กระบวนการยังไม่แล้ว
เสร็จ) 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร .... 25550191105029....  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

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. นายโอฬาร ถ่ินบางเตียว   ปร.ด. 

(รัฐศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2. นางสาวรุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข 

ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

3. นายชัยณรงค์ เครือนวน ร.ด. อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

 
 
 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึก

ษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นายโอฬาร ถ่ินบางเตียว   ปร.ด. 

(รัฐศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2. นางสาวรุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข 

ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3. นายชัยณรงค์ เครือนวน ร.ด. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

4. นายปรีชา เปี่ ยมพงศ์
สานต์ 

Ph.D. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5. นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ Ph.D. 

(Economics) 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

6. นายไพฑูรย์ โพธสิว่าง    ร.ด. รอง             
ศาตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

7. ร้อยต ารวจเอกวิเชียร 
ตันศิริคงคล   

ร.ด. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

8. นางสาวโชติสา  ขาวสนิท ร.ด. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

9. นายภัทรพงษ์  รัตนเสว ี  Ph.D. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

10. นายสกฤติ อิสริยานนท์    รป.ด. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

สัมพันธ์กับ
หลักสตูร 

ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

11. นายวีระ หวังสัจจะโชค    ร.ด. อาจารย ์ ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ประจ าหลักสูตร เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต................................................................................... ............... 
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ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
ความ 

สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1.ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ปร.ด./
รัฐศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  

2.ผศ.ดร. รุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข 

ร.ด./
รัฐศาสตร์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

  

3.ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน ร.ด./
เศรษฐศาส
ตร์
การเมือง
และการ
บริหาร
จัดการ 

อาจารย์ ปริญญาเอก อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

  

4.รศ.ดร.สุธี ประศาสน์เศรษฐ Ph.D/ 
Economic
s 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

  

5. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ Ph.D./ 
Economic
s and 
Social 
Science  

อาจารย์ ปริญญาเอก อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

  

6.ดร.สกฤติ อิสริยานนท์   รป.ด./รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

อาจารย์ ปริญญาเอก อาจารย์
ประจ า 

  

7.รศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐ
ศิลป์ 

ร.ด./
รัฐศาสตร์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก อาจารย์
ประจ า 
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เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
 เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตวับ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

1. รศ.ดร.สุธี ประศาสนาเศรษฐ Ph.D. (Econ)   10 

2. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว ปร.ด./รัฐศาสตร์/ 
2554 

  4 

3. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ Ph.D./ Economics 
and Social 
Science /2017 

  5 

4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน ร.ด./เศรษฐศาสตร์
การเมืองฯ /2558 

  3 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศกึษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

5..ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ Ph.D./Political 
Science/ 2542 

  1 

6. ดร.สกฤติ อิสริยานนท์   รป.ด./รัฐประศาสน
ศาสตร์/ 2555 

  1 

7. ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด.(รัฐศาตร์)   1 

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

 เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต ...............................................................................................  
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. -      
2.        
3.      
4.      
5.      
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต.......ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม..........................................................................................  
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ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1.รศ.ดร.ชัยยนต์ ประดิษฐ
ศิลป 

ร.ด./ รัฐศาสตร์/
2541 

    

2. รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคี
ธรรม 

Ph.D.     

3.  ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบาง
เตียว 

ปร.ด./รัฐศาสตร์/ 
2554 

    

4. ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน ร.ด./ รัฐศาสตร์/
2558 

    

5.รศ.ดร.สุธี ประศาสน์
เศรษฐ 

Ph.D./ 
Economics/251
9 

    

6. ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์
สานต์ 

Ph.D.     

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต ในการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 

0634/2557 เรื่อง การท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อ 
11 การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (3) คณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 

 
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
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คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต.............................................................................................  

ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

นางสาวจุตินันท์ ขวัญเนตร การก้าวขึ้นสู่โครงสร้างอ านาจ
ระดับชาติขิงคนไทยเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา 

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง ปี
ที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561) 

นางสาววงธรรม สรณะ เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยห่วงโว่
สินค้าผลไม้ภาคตะวันออกศึกษากรณี
ทุเรียน 

วารสารสหวิทยาการวิจัย  ฉบับ
บัณฑิตศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2561) 

นายยุทธพร อิสรชัย ทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไทย: กรณีศึกษากลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
(พธม.) กับกลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

วารสารบริหารท้องถิ่น วิทยาลัย
การปกครอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2561) 

นายจ าลอง แสนเสนาะ เศรษฐศาสตร์การเองว่าด้วยนโยบาย
จ าน าข้าว กรณีศึกษาในกระบวนการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2560) 

นายธุวพล ทองอินทราช วาทกรรมว่าด้วยโสเภณีในสังคมไทย วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) 

นายเกริกเกียรติ รสหอม
ภิวัฒน ์

การสะสสมทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิสาหกิจขนาดเล็ก 

วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2562) 
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เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต...ก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการ.....................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนนิการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil 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 fulfil 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 fulfil 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 fulfil 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 fulfil 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 fulfil the criterion is considered to be example of best 
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Rating Description 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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 fulfil 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. 
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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. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ 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 

 



  

 

หน้า 23 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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 

 

2 2 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

2 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ถูกก าหนดขึ้นในการประชุมของคณะกรรมการ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผนวกกับ
เข้ากับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งการส ารวจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความสมดุลกันระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป  (Generic) และเฉพาะ
ทาง(Subject specific) ดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแบ่งออกเป็นความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้และทักษะ

เฉพาะทาง 
 
 

ELOs 

 
 

Ge
ne

ric
 o

ut
co

m
es

 

Su
bj

ec
t s

pe
cif

ic 
ou

tc
om

es
 

A คุณธรรม จริยธรรม   
a.1 มีความสามารถจัดการปญัหาทางคุณธรรมและจรยิธรรมที่มีความสลับซับซ้อนเชิงวิชาการ   
a.2 การใช้ดุลพินิจจัดการปัญหาด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐานและหลักการที่มี

เหตุผล 
  

B ความรู้   
b.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจดัการ

ปกครองทั้งทางทฤษฎี หลักการที่สอดคล้องกับเนื้อหาสถานการณ ์
  

b.2 มีเทคนิคการวิจยัและการสร้างข้อสรุปทางวิชาการด้านความรูด้้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง 

  

C ทักษะทางปัญญา   
c.1 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวเิคราะห์ประเด็นปญัหา

ส าคัญ 
  

c.2 สามารถบูรณาการแนวคดิการวิจยัสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่   
D ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  ความรับผิดชอบ   

d.1 มีความสามารถในการแสดงความเห็นทางวิชาการได้ในระดับสูง   
d.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแกป้ัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และการวางแผนเพื่อการ

ปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

E ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
e.1 มีความสามารถคดักรองข้อมูลทางสถิติเพื่อค้นคว้า สรุป และเสนอแนวทางออกอย่างลึกซึ้ง

ด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  

e.2 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี ท้ังในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

  

 
(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของสถาบันฯ ของสาขาวิชาชีพ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ฯลฯ แสดงเปรียบเทียบดัง ตารางที่ 2)
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ตารางท่ี 3 การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา (ดึงจาก มคอ.2) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบ 

 
รายวิชา 1.  คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
ทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
67370461   การเมืองและการจัดการปกครอง           

67370561   ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง           

หมวดวิชาบังคับ 
67375261   ปรัชญาสังคมศาสตร์และแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง           

67376861   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิทยา           

67377261   วิธีวิทยาการวิจยัขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์การเมือง           

67385361   บูรณาการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

          

67388961   สัมมนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง           
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รายวิชา 1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
ทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
หมวดวิชาเลือก 

67382961   สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพในทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือและการจัดการปกครอง 

          

67383461   สัมมนาปฏิบัติการการวิจัยเชิงปริมาณในทาง
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 

          

67383561   สัมมนาโลกาภิบาลโลก               

67384561   สัมมนานโยบายสาธารณะและการจัดการปกครอง            

67385461   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกชั้นสูง           

67385561   สัมมนารัฐ เศรษฐกิจ และสังคม ในภูมิภาคอาเซียน           

67385661   สัมมนาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ
ไทย 

          

67385761   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองท้องถิ่น           

67385861   สัมมนาการเคลื่อนไหวสังคมและการจัดการความขัดแย้ง           

67385961   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องเพศสภาพ           
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รายวิชา 1.  คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะ
ทางการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
67325361   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมศึกษา              

67325661   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองหลังสมัยใหม่             

67323361   สัมมนาการเมืองเรื่องอัตลักษณ์           

67323161   สัมมนาโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นนิยม           

67323261   สัมมนานิเวศวิทยาการเมือง           

67324461   เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยชุมชน           

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 
67399861   ดุษฎีนิพนธ์           
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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
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน 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 

2 2 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

2 2 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 

 
ผลการด าเนินงาน   
 รายละเอียดและข้อก าหนดหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจัดการถูกจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงตาม
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ระยะเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองทั้งในและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและคลอบคลุมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
 ทั้งนี้รายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซด์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจได้จาก http://www.polsci-law.buu.ac.th/  เว็บไซต์ดังกล่าวจะแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
  1. ชื่อหลักสูตร  
  2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
  3. ชื่อย่อปริญญา 
  4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
  7. ก าหนดการเปิดสอน 
  8. โครงสร้างของหลักสูตร 
  9. หลักสูตรและและจ านวนหน่วยกิต 
  10. แผนการศึกษา 
 

ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับเข้าศึกษา การจัดการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การวัด
และประเมินผลการศึกษา และการส าเร็จการศึกษา นิสิตสามารถติดต่อรับข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทั้ง
โดยผ่านเว็บไซด์คณะฯ โดยตรง เช่น การรับเข้าศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยและใช้ระบบการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2557  และการวัดผล
และประเมินผลการศึกษา ก็เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 3.00 เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
แผ่นพับ โปสเตอร์ของหลักสูตร 
ข้อมูลน าเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เว็บคณะและมหาวิทยาลัย http://www.polsci-law.buu.ac.th 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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AUN - QA criterion 3  โค รงสร้ างและเนื้ อห าของหลั กสู ต ร  (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 มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 
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 

2 3 

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

2 3 



  

 

หน้า 31 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR)   
 

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ

เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

 โครงสร้างของหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ถูกออกแบบให้น าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ซึ่งเป็นวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับผู้ไม่เคยศึกษา
วิชาการด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ/หรือเศรษฐศาสตร์การเมืองมาก่อน เพ่ือท าให้นิสิตมีความรู้และ
ความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านรัฐศาสตร์และทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง 
(ทักษะด้านความรู้) จ านวน 6 หน่วยกิต  
 วิชาบังคับ คือ วิชาปรัชญาสังคมศาสตร์และแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง  วิชาทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมวิทยา วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
จัดการปกครอง วิชาบูรณาการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม และวิชาสัมมนาเค้าโครง
ดุษฎีนิพนธ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนานวัตกรรม
หรือสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครองทั้งทางทฤษฎี หลักการที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาสถานการณ์  รวมทั้งมีเทคนิคการวิจัยและการสร้างข้อสรุปทางวิชาการด้านความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 
 วิชาเลือกเสรี เป้าหมายของการเปิดวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสสามารถใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคัญ และสามารถบูรณาการแนวคิด
การวิจัยสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
 หมวดดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะด้านความรู้ ทักษะปัญญา  และอาจรวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 
 ทั้งนี้หมวดวิชาเลือก จะเป็นรายวิชาที่เสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตมีมุมมอง
ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างบูรณาการ และ
สามารถเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ของโลกภายนอกได้อย่างมีเหตุมีผล 
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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  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลต่อเนื้อหา 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 

2 2 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 

ผลการด าเนินงาน   
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม”ซึ่ง

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรได้มีการ
สื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
มีการระบุวิธีการเรียนการสอนใน มคอ.3 แยกตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, 
ด้านความรู้, ด้านทักษะปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการบรรลุ
ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้านในแต่ละรายสัปดาห์และในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการจัด
กิจกรรม 
 ทั้งนี้รายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชา มีการระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองหรือมี
การเน้นผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่แตกต่างไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละรายวิชาการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น ในส่วนของนิสิตภาคพิเศษที่มีประสบการณ์ในการท างาน ทางหลักสูตรได้มีการพูดคุย
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กันในการประชุมหลักสูตรฯ ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตมากที่สุด จึงได้
ข้อสรุปในการพูดคุยในที่ประชุมว่า การศึกษาระดับปริญญาเอก จะไม่ใช่การบรรยายให้นิสิตฟังแต่เพียง
อย่างเดียว แต่จะมีการมอบหมายเอกสาร ต ารา ให้นิสิตไปอ่านก่อนในเบื้องต้น ทุกรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตได้
อ่าน และวิเคราะห์ และหาเอกสารประกอบอ่านเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่การพูดคุยและถกเถียงกันในชั้นเรียนที่
เพ่ิมมากข้ึน  อันจะท าให้นิสิตค่อยๆ ตกผลึกทางความคิด จากการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม และการรับฟังเพ่ือ
ร่วมชั้นเรียนในประเด็นต่างๆ และสิ่งที่ส าคัญคือ เมื่อนิสิตเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับ
ปรากฏการณ์ จะค่อยๆ น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการพบปะและพูดคุยกับนิสิต
เสมอ  
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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. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
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 และเกรด พึงมี
ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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 และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลองใช้  
 

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 

2 2 

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 

2 3 

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 

2 3 

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

2 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการด าเนินงาน   
การประเมินผู้เรียน มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการให้คะแนนของรายวิชาแบบมีค่าระดับข้ัน มีความหมายและค่าระดับ ดังนี้ 
 

ระดับขั้น ความหมาย ค่าระดับข้ัน 
A ดีเยี่ยม 4.0 
B+ ดีมาก 3.5 
B ดี 3.0 
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C+ ค่อนข้างดี 2.5 
C พอใช้ 2.0 

D+ อ่อน 1.5 
D อ่อนมาก 1 
F ตก 0 

 
 โดยเกณฑ์การตัดเกรดอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้กับนิสิตในครั้งแรกท่ีมีการเรียนการสอน 
  
 2. ระบบการให้คะแนนของรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 โดยเกณฑ์การตัดเกรดอาจารย์ผู้สอนจะแจ้งให้กับนิสิตในครั้งแรกที่มีการเรียนการสอน 
 
 3. ระบบการให้คะแนนวิทยานิพนธ์ แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 

 
ก่อนการประกาศเกรดทุกรายวิชาจะต้องน าผลการประเมินผลการเรียนของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุม

ภาควิชาฯ และให้หัวหน้าภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมกับที่ประชุมภาควิชา พิจารณาความเหมาะสม
ของการวัดผลดังกล่าว หากเห็นชอบแล้วจึงประกาศให้นิสิตทราบต่อไป 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วย

กิจ (Audit) 
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ผลการประเมินหรือเกรดจะประกาศแก่นิสิตทราบผ่านระบบทะเบียนและประมวลของ

มหาวิทยาลัย หากนิสิตทราบเกรดของตนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมายังผู้สอนโดยตรงเพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจต่อไป แต่หากผู้สอนไม่สามารถชี้แจงแก่นิสิตได้ นิสิตสามารถอุทธรณ์ขอทราบรายละเอียดการ
วัดผลได้โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่คณะฯ ก าหนดผ่านทางการเสนอค าร้องมายังหลักสูตรฯ ตามขั้นตอน
ที่ปรากฏในแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หน้า 39 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนและน าแบบค าร้องขอตรวจสอบผลการเรียน (PL 01)  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ 

นิสิตยื่นแบบค าร้อง ฯ ที่งานวิชาการ 
 

ภาควิชาท าบันทึกแจ้งอาจารย์ผู้สอน 
 (ไม่เกิน ๑ วัน) 

อาจารย์ผู้สอนนัดนิสิตเพ่ือดูกระดาษค าตอบหรือ 
คะแนนและนิสิตลงลายมือชื่อรับทราบ 

งานวิชาการรายงานมาที่ภาควิชา  
(ไม่เกิน ๒ วัน) 

กระบวนการร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 
 (AUN - QA Criterion 5 - Student Assessment) 

 

หากได้รับการปฏิเสธจากอาจารย์
ผู้สอนให้ประธานหลักสูตรด าเนินการ

นัดหมายอาจารย์ผู้สอน และ
ด าเนินการตามมาตรการของหลักสตูร

ต่อไป 

หมายเหตุ:  ๑) นิสิตต้องยื่นค าร้องฯและด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูกระดาษค าตอบหรือคะแนน 
  ภายใน ๑๕ วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการในระบบทะเบียน 
  ๒) อาจารย์ต้องด าเนินการให้นิสิตดูกระดาษค าตอบหรือคะแนนภายใน ๗ วันท าการ นับแต่วันที่ 
  ได้รับค าร้อง 

กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ด าเนินการ
ให้นิสิตดูกระดาษค าตอบหรือ
คะแนน ประธานหลักสูตรท า

บันทึกแจ้งคณบดีต่อไป 

ผู้สอนตกลง  
ผู้สอนตกลง  

ผู้สอนปฏิเสธ 

ผู้สอนปฏิเสธ 
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 ส่วนการด าเนินการแก้ไขเกรดของนิสิต อาจารย์ผู้สอนจะต้องท าเรื่องและเข้าไปชี้แจงต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และต้องชี้แจงถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไข
เกรดของนิสิต 

นอกจากนี้ในการประเมินนิสิตของทางหลักสูตร ที่ประชุมหลักสูตรได้เห็นเป็นแนวทางเดียวกันว่า 
ความรู้จะต้องด าเนินไปควบคู่กับคุณธรรม และการสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น 
การประเมินนอกจากจะค านึงถึงผลงานที่ได้จากการสอบหรือรายงานแล้ว ยังค านึงถึงความเอาใจใส่ ความ
ตั้งใจ การมีส่วนร่วม ความตรงต่อเวลา ฯลฯ  ด้วย 
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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 
fulfil 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  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
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 

 
ผลการประเมนิตนเอง  

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 fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

 

2 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

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

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 3 

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  

2 3 

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

2 3 

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

2 3 

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  

2 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

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

- -    

รวม 9 2   11 
 
 

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

ในประเภทที่ 1 – 4  
2. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30 วิธีที่ 1 

โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 12   2  
2559 11   11  
2560 11   11  

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558    
2559    
2560    

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ทีเ่ผยแพร่ 

2558     
2559     
2560     

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2558       
2559       
2560       
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ผลงานสร้างสรรค์  

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2558        
2559        
2560        

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบาง
เตียว 

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "วัฒนธรรมทาง
การเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมือง" วันที่ 
19-20 ต.ค. 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองและการกล่อม
เกลาทางการเมือง  

  เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการ
เมืองไทยภายหลังการเลือกตั้ง” วันที่ 16 พ.ย. 
2560 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา 

การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาธิปไตยในสังคมไทย 

  ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน วันที่ 1 
ธ.ค. 2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน 

ได้แนวทางในการบูรณา
การความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชน 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตร รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง 

คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

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 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1 ชัยณรงค์ 
เครือนวน 

  / โครงสร้าง
อ านาจและการ
กระจุกตวัของ
ความมั่งค่ังใน
ท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา
จังหวัดแห่ง
หนึ่งในภาค
ตะวันออก. 

 /    /  วารสาร
การเมือง 
การบริหาร 
แลกฎหมาย. 

ปี 9 ฉบับ
ที่ 3 

      /      

     ความ
เปลีย่นแปลงใน
ชุมชน 
“ชนบท” ไทย
กับการ

 /    /  วารสาร
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั

ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 

      /      
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

เคลื่อนไหวสู่
ประชาธิปไตย: 
ศึกษาชุมชน 
“ชนบท” แห่ง
หนึ่งในภาค
ตะวันออก. 

ยราชภฏั
อุดรธานี. 

     ประชาธิปไตย
ชุมชนกับการ
สร้างพลัง
อ านาจของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น: 
กรณีศึกษา
ชุมชนท้องถิ่น
ในจังหวัด
สระแก้ว. 

     /  วารสาร
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ยราชภฏั
อุดรธานี. 

ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 

      /      

2 โอฬาร ถิ่นบาง
เตียว 

  / การศึกษา
ประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจ
การเมือง
ท้องถิ่น                                             
ด้วยวธิีการ
ประวัติศาสตร์
บอกเล่า : 
กรณีศึกษา

 /    /  วารสาร
เศรษฐศาสต
ร์การเมือง
บูรพา 

ปีที่ 4 
ฉบับที่ 2 

      /      



  

 

หน้า 49 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR)   
 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

ต าบลกระแส
บน อ าเภอแก
ลง จังหวัด
ระยอง 

3 รุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข 

  / ความเป็นปกติ
ของการ
คอร์รัปชั่นกับ
การเข้าสู่
ต าแหน่งของ
พนักงาน
ท้องถิ่น 

 /    /  วารสารวิชา
การมนุษย์
ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ยบูรพา. 

       /      

     การศึกษาของ
เด็กต่างด้าวใน
จังหวัดชลบุร ี

       วารสาร
เอเชีย
ปริทัศน์. 

ปีที่ 38 
ฉบับที่ 1 

            

4 ปรีชา เปี่ยม
พงศ์สานต์ 
และสุธี ประ
ศาสนาเศรษฐ 

  / เศรษฐศาสตร์
การเมืองว่า
ด้วยการสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ
การด ารงชีพ
อย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษา
ชุมชนบางสระ
เก้า อ าเภอ

 /    /  วารสาร
เศรษฐศาสต
ร์การเมือง
บูรพา 

ปีที่ 4 
ฉบับที่ 2 

      /      
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วาร 
สาร 

ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

แหลมสิงห์ 
จันทบุรี. 

รวม   7                       
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ผลการด าเนินงาน   

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายด้านคุณภาพบุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งในด้านของการส่งเสริมการ
วิจัย งานวิชาการ 
 ส าหรับการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ หลักสูตรเน้นการประเมินสมรรถะที่ส าคัญด้านใหญ่ๆ 
คือ การสอน การวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
 ส าหรับการอบรมและพัฒนาอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ผ่านการแต่งตั้งแล้วจะได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดสรร
งบประมาณในด้านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือการมีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากการที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เอกสารประกอบการสอน หนัง และต ารา เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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แผนภาพกลไกการบริหารอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประธานหลกัสตูร 

บริหารอาจารย์ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานตามบทบาทของอาจารย์ 

ชี้แจง บทบาท ภาระหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ก ากับ ติดตาม ทบทวนการ
บริหารอาจารย์ 

ส ารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

วิเคราะห์สรุปผลปรับปรุงผล
จากการประเมิน 

แบบรายงานการประเมิน
ตนเอง 

ประเมินผลการท างาน
ตามบทบาทภาระหน้าที่

ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

กรรมการหลกัสตูร 

-อาจารย์ประจ า

หลกัสตูร 

-กรรมการหลกัสตูร 
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การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการสง่เสริม

พฒันาอาจารย์ 

เข้าประชมุคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

จดัท างบประมาณ 

จดัท าตามแผน 

รายงานผลการพฒันาอาจารย์ 

-ประเมินผลลพัธ์จากการด าเนินงาน 

-อาจารย์ประเมินความพงึพอใจตอ่การ
ได้รับการสง่เสริม 
- 

ประชมุผลสรุป 

ปรับปรุงผลจากการประเมิน 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
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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 fulfil 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 
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 
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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 
 fulfil the needs for education, research and 
 service (1) 

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

 
2 

 
2 

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  

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

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 

 
2 

 
2 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร ตัวอย่างบางส่วน
เท่านั้น) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1. น.ส.ธารทิพย์  
ภวะวิภาต 
นางสาวณปภา 
 จิรมงคลเลิศ 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสืบค้น
ฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพ่ือการวิจัย 
(Mendeley) ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 

งานห้องสมุดและ IT 

2.  น.ส.สุทธาทิพย์ จับ
ใจเหมาะ 
นายธีรวัฒน์  
ฉันทโสภณ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Network Monitoring and Management" ณ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งาน IT 

3. น.ส.กุลญาดา เนื่อง
จ านงค์  
น.ส.ณปภา  
จิรมงคลเลิศ  
นายจุลดนัย  
จงกลาง 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอ
งานวิจัย โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัว
หิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

งานวิจัย 

4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
นายธัช  
ขันธประสิทธิ์ 

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ณ โรงแรม
แปซิฟิก พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

งานประชาสัมพันธ์ 

5. น.ส.ประภาศรี ถนอม
จิตร์ 
น.ส.ชญาภา  
เรียบเรียง 

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏบัติ
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

งานการเงินและพัสดุ 

6. นางจุฑามาศ 
ชูสุวรรณ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพันเอก
อาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ห้องท่ี ๒ อาคารส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

งานการเงินและพัสดุ 

7. น.ส.ชญาภา  โครงการ"เตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ.การจัดซื้อ งานการเงินและพัสดุ 
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ล าดับ ชื่อพนักงาน
ต าแหน่งสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอม
จิตร์ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ 
ห้องประชุม MD 601 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงินและงานพัสดุ 

เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงาน
บัญชี ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ ห้อง P ่J ๓๐๑ 

งานการเงินและพัสดุ 

9. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
 นายธัช  
ขันธประสิทธิ์ 

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ณ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

งานกิจการนิสิต 

10. นายธัช  
ขันธประสิทธิ์ 

การเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้"
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑และฉบับเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จังหวัดชลบุร"ีณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย 
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 

งานกิจการนิสิต 

11. น.ส.กุลญาดา เนื่อง
จ านง 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติ
ธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 จัดโดยสถาบัน
เพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

งานกิจการนิสิต 

12. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
 

เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทเชิงปฏิบัติการ 
"นักศึกษาในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน" ณ 
โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 

งานกิจการนิสิต 

 
ผลการด าเนินงาน   

ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เพ่ือประโยชน์อื่นๆของทั้งนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตร คณะฯ ได้มีนโยบายให้บุคคลากรสายสนับสนุนซึ่ง
เดิมประจ าอยู่ในส่วนงานต่างๆของคณะฯ เข้ามาท าหน้าที่ประจ าในภาควิชาต่างๆ ภาควิชาละ 1 คน เพ่ือ
ท าหน้าในการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ภายในภาควิชารัฐศาสตร์และหลักสูตรนี้ด้วย ซึ่งมีผลท าให้
การบริหารจัดการหลักสูตรนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และยังสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต
ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแรงสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการและให้ความ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ในเรื่องการจัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนิสิตและ
คณาจารย์อีกด้วย      
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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 

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 
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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 
 

2 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

2 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

2 3 

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 

2 3 

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 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

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) 

2555  20 17 17 N/A 

2556  20 16 13 N/A 

2557  20 10 9 N/A 

1/2558  20 8 7 N/A 

2/2558  20 3 3 N/A 

1/2559  30 3 3 N/A 

1/2560  - - - - 

2/2560  - - - - 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปีการศึกษา นักศึกษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม 

2555 17 - - - - - 17 
2556 13 17 - - - - 30 
2557 9 13 14 - - - 36 

1/2558 7 9 
 

13 
 

10 
 

- 
 

- 
 

40 
2/2558 3 
2559 2 10 9 12 5  35 
2560 - 2 10 9 9 3 33 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

         
         
         
         
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท ของนิสิตภาคพิเศษ 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556              
2/2556              
1/2557              
2/2557              
1/2558              
2/2558              
1/2559              
2/2559              
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท ของนิสิตภาคปกติ 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556              
2/2556              
1/2557              
2/2557              
1/2558              
2/2558              
1/2559              
2/2559              

หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ 
      และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนรับ
ในรุ่นนั้น 

จ านวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนักศึกษาที่พ้นสภาพ 

แต่ละชั้นปี 

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 3 เป็นต้น
ไป 

2555 17   1 1 1 2 1  - - 3 5 

2556 13      2   - - 2 - 

2557 9         - - - - 

2558 10         - - - - 

2559 2             

2560 -             

 

ผลการด าเนินงาน   

 หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้
ก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจน  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งมีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ใน
เบื้องต้นผ่านที่ประชุมหลักสูตร และแจ้งในที่ประชุมภาควิชารัฐศาสตร์ และงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ 
โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ 

1. การรับนิสิตโดยทั่วไป คือ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การจัดการปกครอง จะท าการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาก าหนดแผนการรับ
นิสิตในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของนิสิตและจ านวนนิสิตที่จะรับ จากนั้นจึงแจ้งที่ประชุมของภาควิชา 
งานบัณฑิตศึกษาและงานแผนฯ  โดยในส่วนของคุณสมบัติของนิสิตได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557 
 2. ในส่วนของกระบวนการรับนิสิต งานบัณฑิตศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จะ
ด าเนินการจัดท าประกาศ และรับสมัครนิสิตตามคุณสมบัติที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น  โดยทางงานบัณฑิตจะ
ร่วมกับหลักสูตรในการท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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 ในส่วนของการคัดเลือกนิสิต จะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยในส่วนของการ
สัมภาษณ์ ทางคณะกรรมการหลักสูตรจะมีการประชุมกันก่อนหน้า และก าหนดประเด็นคร่าวๆ ที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ เช่น   
 1. ต าแหน่งงาน อายุงาน 
 2. เหตุผลที่มาเรียน และเลือกเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ 
 3. ทราบข้อมูลหลักสูตรจากการประชาสัมพันธ์จากแหล่งใด 
 4. เหตุผลที่ตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาเอก 
 5. งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์หรือไม่ 
 6. คุณูปการจากการศึกษาและการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 
 ทั้งนี้ หลักสูตรได้น าผลการสัมภาษณ์มาพูดคุยกันในที่ประชุม เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ
หลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอนต่อไป   

 
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการปกครอง ได้วาง

ระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งการ
ให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร อยู่เสมอ เช่น การที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรพบนิสิตอยู่เสมอ 
ทั้งในรายวิชาเรียน และนอกเวลาเรียน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์วิจัยนอกสถานที่ การให้
นิสิตเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จัดขึ้นในทุกปี นอกจากนี้ ก่อนเปิดภาค
การศึกษาในภาคการเรียนแรกของนิสิต งานบัณฑิตศึกษายังได้จัดกิจกรรมการพบปะระหว่างนิสิตใน
หลักสูตร ระหว่างหลักสูตร และคณาจารย์จากทุกหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกัน และอาจน าไปสู่การ
สร้างเครอืข่ายในอนาคตได้ด้วย   
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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. 
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 
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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) 

2 3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

2 3 

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 

2 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน  

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันส าหรับนิสิตทุก
หลักสูตรได้แก่ ฝ่ายอาคารสถานที่ส าหรับใช้เป็นห้องเรียนส่วนกลาง ส านักคอมพิวเตอร์จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  ส านักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือต าราเอกสารข้อมูลระบบสืบค้นต่างๆ
เพ่ือใช้ในการเรียนสอนโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกหลักสูตร รวมทั้งยังมีการจัดสรรทรัพยากร
อ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการของนิสิตทุก
หลักสูตร 

 
 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตรฯ โดยส านักหอสมุดจะมีการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเอกสาร ต ารา วาสารทาง มีฐานข้อมูลเพ่ือสืบค้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มี
การวิเคราะห์ความต้องการจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและจัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วนส าหรับนิสิตในหลักสูตร
ทุกชั้นปี ทั้งยังสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย 

 
 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้านการ
คมนาคม มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีรถสวัสดิการ ซึ่งวิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
ประกอบด้วย สายสีเทาและสายสีทอง ให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. ถึง 21.00 น. และวัน
เสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น. เปิดบริการฟรีเพ่ือรับส่งนิสิตและบุคลากรเชื่อมต่อจาก
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เส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเข้าสู่ภายในบริเวณอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง ส่วนด้านสุขภาพ
อนามัยมีสนามกีฬา เชาว์ มณีวงษ์ และสวนนันทนาการให้นิสิตได้ออกก าลังกาย พร้อมทั้งมีศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถรองรับการให้บริการแก่นิสิตในกรณีรักษาพยาบาล นอกจากนี้การเสริมสร้าง
ความรู้ศาสตร์ทางทะเลมีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอันมีชื่อเสียง เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ทางทะเลกับกฎหมาย 

 

 
 

ส าหรับระดับคณะฯ/ภาควิชา และหลักสูตรฯนั้น ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ให้ความส าคัญในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยประชุมร่วมกันเสนอให้ภาควิชารัฐศาสตร์
จัดท างบประมาณเสนอต่อคณะฯในการจัดซื้อเอกสาร ต ารา วารสาร ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
จ านวนที่เหมาะสมต่อจ านวนนิสิตทุกปี ทั้งนี้เอกสาร ต ารา วารสารในส่วนนี้จะมีการจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุด
ของคณะฯ ซึ่งจะเกิดความสะดวกและตรงต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรมากขึ้น รวมทั้งมีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย รองรับการเข้าใช้ได้อย่างทั่วถึงด้วย โดยนิสิตในหลักสูตร ฯ สามารถใช้งาน
ห้องสมุดของคณะ ฯ โดยการยืมเอกสาร ต ารา วารสาร และใช้ระบบสืบค้นที่หลักสูตรฯร่วมกับคณะ ฯ 
จัดเตรียมไว้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงด้วย 
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อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลักษณะการใช้งาน/อุปกรณ์ 

1 ห้องเรียน 13 ห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบทุกห้อง และ
มีคอมพิวเตอร์ชนิด All-in-one พร้อม
ด้วยโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้ส าหรับ
การเรียนการสอน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(ความจุ 50 ที่นั่ง) 

2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรวมจ านวน 100 
เครื่อง 

ห้องบรรยาย (ความจุ 45 ที่นั่ง) 1 ห้อง  
ห้องบรรยาย (ความจุ 48 ที่นั่ง) 2 ห้อง  
ห้องศาลจ าลองและห้องบรรยาย

(ความจุ 66 ที่นั่ง) 
1 ห้อง  

ห้องบรรยาย (ความจุ 84 ที่นั่ง) 6 ห้อง  
ห้องบรรยาย Auditorium 

(ความจุ 180 ที่นั่ง) 
1 ห้อง  

2 ห้องประชุม 2 ห้อง  
ห้องประชุม (ความจุ 15 ที่นั่ง) 1 ห้อง  
ห้องประชุม (ความจุ 40 ที่นั่ง) 1 ห้อง  

3 ห้องโถงเอนกประสงค์ 
(ความจุ 124 คน) 

1 ห้อง เพ่ือให้บริการนิสิต 

4 ห้องสันทนาการ 1 ห้อง เพ่ือการพักผ่อนของคณาจารย์และ
บุคลากร 

5 ห้องพักคณาจารย์จ านวน  22 ห้อง  
6 ห้องส านักงานคณบดี 1 ห้อง  
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7 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง  
8 ห้องส านักงานกิจการนิสิต 1 ห้อง  
9 ห้องสโมสรนิสิต 1 ห้อง  
10 ห้องมุดคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ (ความจุ 80 ที่นั่ง) 
1 ห้อง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอน

ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ มากมาย 

11 ห้องสมาคมศิษย์เก่านิสิต 1 ห้อง  
12 ห้องท างานวารสาร 2 ห้อง  
13 ห้องส านักงานภาควิชา 2 ห้อง  
14 ศาลาส าหรับพื้นที่สูบบุหรี่ 1 หลัง  
15 พ้ืนที่จอดรถยนต์ 45 ช่องจอด  
16 ที่ลาดส าหรับรถเข็นคนพิการและ

ผู้ป่วย 
  

 
ล าดับ ประเภท จ านวน ลักษณะการใช้งาน/อุปกรณ์ 
17 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด  ทั่วทั้งอาคารมีบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงสุดให้บริการทั่วถึงทุกจุด 
18 นั่งพักส าหรับนิสิต และบอร์ดติดตั้ง 

พร้อมด้วยระบบโทรทัศน์ 
ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 

 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นิ สิตและ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภาควิชา ฯ 
และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา 

19 ลิฟต์อันทันสมัยขนาดความจุ 
1,500 กิโลกรัม 

2 ตัว  

20 ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ ชั้นที่ 1 และ
ห้องน้ าส าหรับเพศหญิง-ชาย 

ประจ าทุกชั้น 

  

21 อาคารเรียนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วย
อาคารสาธารณะและอาคารสูง 

  

22 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง 
และระบบประปา 

 ตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคาร
สาธารณะและอาคารสูง 

23 อาคารหอพระพุทธรูป 1 หลัง  
 
หลักสูตร ฯ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงในการใช้อุปกรณ์และ
สถานที่ได้ โดยมีทางลาดส าหรับรถเข็นผู้พิการและผู้ป่วยอ านวยความสะดวกในบริเวณทางเข้าชั้นล่างของ
อาคาร มีลิฟต์พร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย สามารถรองรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางกายภาพ 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 
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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 
organisations. 
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. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
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 

2 2 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.2 The curriculum design and development 

process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

2 3 

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 

2 2 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

2 3 

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 และการบริการ
ผู้เรียน) 

2 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

การพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการ (งานบัณฑิตศึกษา) ผู้เรียนปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
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กับความเปลี่ยนแปลงไปของโลก และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สงคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้หลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป  

ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
ทั้งจาก มคอ. 5 และ มคอ. 7 และตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการจัด
ประชุมกันเกือบทุกเดือน เพ่ือพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ให้กับนิสิต  

นอกจากนี้ อาจารย์ในหลักสูตร มีความรู้ความเชี่ ยวชาญเกี่ยวกับสาขาที่ท าการสอน และมี
ประสบการณ์การท าวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถน าตัวอย่างงานวิจัยของตนเองไปส่งเสริมการเรียนการสอน 
และหรือประกอบการจัดการเรียนการสอน  

ในส่วนของการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน ใช้วิธีการที่นิสิต
แจ้งปัญหาและความต้องการมายังหลักสูตรและหลักสูตรน าเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังคณะฯอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้
ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและการบริการต่อไป 
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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  

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 

2 3 
 

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

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

2 2 

11.4 The types and quantity of research activities by 2 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 นางสาว
จุตินันท์ ขวัญ
เนตร 

  / ดร.ปรีชา เปี่ยม
พงศ์สานต์ 

การก้าวขึ้นสู่โครงสร้าง
อ านาจระดบัชาติขิงคน
ไทยเกาะกง ประเทศ
กัมพูชา 

/    วารสาร
วิทยาลยั
สงฆ์นคร
ล าปาง ปีที่ 
7 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม
-ธันวาคม 
2561 

      /   

2 นางสาววง
ธรรม สรณะ 

  / รศ.ดร.สุธี 
ประศาสน์เศรษฐ 

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า
ด้วยหว่งโว่สินค้าผลไม้
ภาคตะวันออก ศึกษา
กรณีทุเรียน 

/    วารสารสห
วิทยาการ
วิจัย  ฉบับ
บัณฑิตศึกษ
า ปีที่ 7 
ฉบับที่ 1  

มกราคม-
มิถุนายน 
2561 

         

3 นายยุทธพร 
อิสรชัย 

  / รศ.ดร.ธงชัย วง
ชัยสุวรรณ 

ทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับ
ความเปลี่ยนแปลงของ
ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไทย: 
กรณีศึกษากลุ่มพันธมิตร

/    วารสาร
บริหาร
ท้องถิ่น 
วิทยาลยั
การ

มกราคม-
มีนาคม 
2561 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย (พธม.) กับ
กลุ่มคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

ปกครอง
มหาวิทยาลั
ยขอนแก่น 
ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1  

4 นายจ าลอง 
แสนเสนาะ 

  / ผศ.ดร.โอฬาร 
ถิ่นบางเตียว 

เศรษฐศาสตร์การเองว่า
ด้วยนโยบายจ าน าข้าว 
กรณีศึกษาใน
กระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัต ิ

/    วารสาร
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสต
ร์ 
มหาวิทยาลั
ยราชภฏั
อุดรธานี ปี
ที่ 6 ฉบับที ่
1  

มกราคม-
มิถุนายน 
2560 

         

5 นายธวุพล 
ทองอินทราช 

  / ดร.โชติสา ขาว
สนิท 

วาทกรรมวา่ด้วยโสเภณี
ในสังคมไทย 

/    วารสารราช
ภัฏสุราษฎร์
ธานี ปีที ่6 

กรกฎาคม
-ธันวาคม 
2562 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ฉบับที่ 2  
6 นายเกริก

เกียรติ รสหอม
ภิวัฒน ์

  / ดร.สกฤติ อิสริ
ยานนท ์

การสะสมทุนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของ
วิสาหกจิขนาดเล็ก 

/    วารสาร
เทคโนโลยี
ภาคใต้ ปีที่ 
12 ฉบับที่ 
1  

มกราคม-
มิถุนายน 
2562 

         

รวม   6                  
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ผลการด าเนินงาน   

ส าหรับคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับนิสิตทั้งที่มีความคืบหน้าใน
การท าดุษฎีนิพนธ์ และที่ไม่มีความคืบหน้า ด้วยการจัดประชุมนิสิตแต่ละรุ่น เพ่ือพูดคุยและน าเสนอความ
คืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  โดยอาศัยข้อมูลจากระบบทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยบูรพา 
เพ่ือท าให้เห็นแนวโน้มอัตราคงอยู่  
 และเมื่อนิสิตจบการศึกษาไปแล้ว ทางหลักสูตรยังได้ติดตามคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูล
ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อบัณฑิตกลับมารับพระราชทานปริญญา
บัตร ที่จัดท าเป็นประจ าทุกปี ซึ่งมีทั้งข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีการประเมินในระดับ
หลักสูตรโดยเก็บข้อมูลจากบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในแต่ละหลักสูตร โดยสอบถาม
ภาวการณ์มีงานท า และ ความพึงพอใจของนายจ้างหากมีงานท าแล้ว ซึ่งผลการศึกษาพบว่า นิสิตที่ศึกษา
ระดับปริญญาไท ส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้ว และส าหรับนิสิตที่ยังไม่มีงานท า ก็จะได้งานท า ทั้งนี้หลักสูตรได้
น าความพึงพอใจและความต้องการของนายจ้างมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ให้ตรงตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้างมากข้ึน  
 ในส่วนของคุณภาพงานวิจัยของผู้เรียน นิสิตในหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาให้นิสิตสามารถ
ท างานวิจัยได้ทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ ผ่านรายวิชาที่เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและต่อ
ยอดจากรายวิชาที่เรียนเป็นดุษฎีนิพนธ์ โดยงานที่นิสิตเสนอส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและชุมชนใน
ภาคตะวันออก เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้ชิดกับชุมชน 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 2  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 2  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 2  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 2  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 2  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  

 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

2  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  

 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

2  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  

 
  
  



 หน้า 86 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 
 

เมื่อปีการศึกษา 2558 ส าหรับปีการศึกษา 2559 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- - หลักสูตรมีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับจากการ
ประเมินผลการเรียนที่ท า
ให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองจน
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

- 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - รายวิชาในหลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ภูมิภาคตะวันออก  

ควรถ่ายทอดรายละเอียด
ของหลักสูตรไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - - - 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
วิธีการเรียนการสอนมี
ความหลากหลายและ
ทันสมัย 
 
 
 

- - - 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - หลักสูตรมีเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

- 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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เมื่อปีการศึกษา 2558 ส าหรับปีการศึกษา 2559 
- ควรมีการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรสายวิชาการ 

- ควรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรสายวิชาการ 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - - - 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงผลการเรียนให้ดี
ขึ้น 

- - - 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- 1.ควรเพิ่มสื่อการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้เรียน 

- - 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - - - 
AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรน าข้อมูลที่เก็บ

รวบรวมมาวิเคราะห์
เทียบเคียงและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 

- ควรน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาวิเคราะห์
เทียบเคียงและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
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