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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 
(ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง   
ผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program 
Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559          
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา         
อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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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 2 
 ELO 3 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 
โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 3 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 4 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 4 
 AUN QA Version 3 20 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 22 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 29 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 33 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 38 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 44 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 48 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 61 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 71 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 78 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 85 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 89 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 104 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 105 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 108 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี          
มีนิสิตเท่ากับ 595 คน อาจารย์ประจ า 26 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จ านวน 15 คน  

 

 ผลการประเมินทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ  3.45 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....4...... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....4..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ....4...... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....3...... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....4. .... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....3..... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ .....2..... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ .....4..... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ .....4..... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ .....3..... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ .....3..... 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยก าหนดผลการเรียนรู้ที่น ามาออกแบบ
วิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้เรียนที่หลากหลาย 
3. ระบบการให้ค าปรึกษาแบบเป็นทีมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 จุดที่ควรพัฒนา   
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้เอื้อต่อการน ามาใช้ประโยชน์ใน

พันธกิจด้านต่างๆ ของคณะฯ และหลักสูตรฯ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

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

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 

และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
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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. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศานศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป เดิมสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มด าเนินการเปิดรับนิสิตครั้งแรกในปี พ.ศ.
2546 โดยมีนิสิต 4 ปี (ภาคปกติ) 35 คน 4 ปี (ภาคพิเศษ) 92 คน และต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคพิเศษ) ที่รับผู้
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษา จ านวน 57 คน หลังจากด าเนินการเปิดรับนิสิตตาม
ประเภทดังกล่าวเรื่อยมาจนกระท่ังภาควิชารัฐศาสตร์และภาควิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ยกระดับจัดตั้งขึ้นเป็นคณะภายใต้ชื่อ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในปี พ.ศ.2551  

ปีการศึกษา พ.ศ.2560 นี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ด าเนินการผลิตบัณฑิตมาแล้วกว่า          
14 รุ่น และไดใ้ช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559    

 

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร1  
มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ ในเขตพ้ืนที่ พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ประกอบด้วย

ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ประกอบการคนไทยและกลุ่มทุนนานาชาติ ซึ่งอุตสาหกรรม
เหล่านี้มีความต้องการใช้บัณฑิตจ านวนมากในงานทางด้านการบริหารจัดการทั่วไปโดยเฉพาะในระดับ
ส านักงาน ประกอบกับการเจริญเติบโตของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันน ามาสู่การขยายตัว
ของจ านวนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีตลาดแรงงานรองรับการขยายตัวของภูมิภาค
ตะวันออกท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย ดังนั้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงถูกปรับปรุงขึ้นเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยรากฐานปรัญชาการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนตลอดหลักสูตร
ผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน ด้วยพื้นฐานปรัชญาการศึกษา ได้แก่ 

“รอบรู้หลายหลายด้าน เป็นงานหลากหลาย เข้ากับทุกฝ่ายได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์” 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 

“หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต าแหน่งนักบริหารงานระดับต้น            
นักบริหารงานทั่วไป  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
                                                 

1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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จัดการองค์การ การวางแผนและการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ มีทักษะด้านการประสานงานและ            
การสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ” 

 
 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะบรรลุผลการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) Morality: มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม มุ่งมั่นในการพัฒนา
นิสัยและการปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมอันดี  

2) Administrative Knowledge: สามารถเข้าใจหลักการด้านการบริหารทั้งในเชิงวิชาการ
และทักษะทางวิชาชีพที่น าไปสู่ผลส าเร็จทางการบริหาร พร้อมน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) Management Skills: สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบริหารในการวิเคราะห์สถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4) Collaboration: สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 

5) IT & Communication Ability: สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองและการท างาน พร้อมกับสามารถน าเสนอข้อมูลผ่านการสื่อสารด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์                   
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ   กุลสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร 
2. อาจารย์ ดร.ภัสนันท์   พ่วงเถื่อน 
3. อาจารย์สมคิด  เพชรประเสริฐ 
4. อาจารย์ ดร.ปิยะ  นาควัชระ 
5. อาจารย์ ดร.วัลลภ  ศัพท์พันธุ์ 
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5. โครงสร้างหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       105  หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเอก    87      หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเอกบังคับ   51      หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาเอกเลือก   36      หน่วยกิต 
 2.2)  วิชาโท     18      หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี            6  หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
2. อ.ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน 
3. อ.สมคิด เพชรประเสริฐ 
4. อ.ดร.ปิยะ นาควัชระ 
5. อ.ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์ 
ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้ประจ าหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาที่สัมพันธ์กัน โดยแยก
เป็น 

1. ระดับปริญญาเอก 4 คน 
2. ระดับปริญญาโท 1 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง และมีประสบการณ์การสอนไม่ต่ ากว่า 3 ปี 

(เกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม มคอ.1)            
3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 
1 รายการ ภายในเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   

     อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็น
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ยังไม่มีอาจารย์พิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

- 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
- 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 
ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   

การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2554 มาเป็น พ.ศ. 2559 โดยได้รับการอนุมัติหลักสูตร
และเปิดใช้ในปีการศึกษา 2559  

(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อ มิถุนายน 2559) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25540191100179 
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. นายธีระ กุลสวัสดิ ์ ปร.ด.(การวจิัย
และสถติิทาง
วิทยาการปัญญา)        
ม.บูรพา, 2556 

วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง, 2550 

รป.ม.(การบริหาร
ทั่วไป) ม.บูรพา, 
2544 

บธ.บ.(การจัดการ) 
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล, 2539 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญา
เอก 

สาขาท่ี
สัมพันธ์กัน 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2. นางสาวภัสนันท์            
พ่วงเถื่อน  

ร.ด. (รัฐศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 
2554 

รป.ม.(องค์การ

- ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 



หน้า 7 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

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) 

และการจัดการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์, 
2545 

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)          
ม.รามค าแหง, 
2549 

ศศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)          
ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมติร, 
2542 

3. นายสมคิด               
เพชรประเสริฐ 

รป.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 
2549 

กศ.บ.
(ภาษาอังกฤษ)        
ม.บูรพา, 2541 

- ปริญญาโท ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

4. นายปิยะ                 
นาควัชระ 

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ม.บูรพา, 2551 

รป.ม.(การบริหาร
ทั่วไป) ม.บูรพา, 
2544 

วศ.บ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า),
ม.หอการค้าไทย, 

- ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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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) 

2542 

5. นายวัลลภ                
ศัพท์พันธุ์ 

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
ม.บูรพา, 2554 

สค.ม.
(สิ่งแวดล้อม)         
ม.มหิดล, 2532 

กศ.บ.(สังคม
ศึกษา) ม.ศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2526 

- ปริญญา
เอก 

ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นายธีระ  กุลสวัสดิ ์ ปร.ด.(การวิจยัและ
สถิติทางวิทยาการ

ปัญญา) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาเอก สาขาท่ี
สัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2. นางสาวภัสนันท์            
พ่วงเถื่อน 

ร.ด.  - ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3. นายสมคดิ            
เพชรประเสริฐ 

รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- ปริญญาโท ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

4. นายปิยะ  นาควัชระ ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. นายวัลลภ ศัพท์พันธุ ์ ปร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

- ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
      (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
      (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต..................................................................................................  

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์ 
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ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. วารสารวิชาการ 
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย. วารสารการเมือง การบริหาร 
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ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฏหมาย. 6(3), 77-98. 

น ้าฝน เสนางคนิกร, ธีระวัฒน์ จันทึก, เนรัญชลา ก าไรทอง และ ธีระ กุลสวัสดิ์. (2557). การวัดระดับ
การบริโภคผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อ
รายได้ ผลต่อการก าหนดนโยบายบริหารอุตสาหกรรมชุมชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี. 2(2), 192-202. 

ธีระ กุลสวัสดิ์. (2557). การยอมรับอีเลิร์นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 7(1), 308-320. 

อนุรัตน์ อนันทนาธร, เอกวิทย์ มณีธร และ ธีระ กุลสวัสดิ์. (2555). แบบจ าลองความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย. 4(2), 233-257. 

ธีระ กุลสวัสดิ์ และธีระวัฒน์ จันทึก. (2557). ผลการด าเนินงานธุรกิจสีเขียว (Green Business) เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง



หน้า 11 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ประเทศไทย ครั้งที่ 7, 12-14 พ.ย. 2557. ประจวบคีรีขันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล. 

Kulachai, W. and Kulsawat, T. (2016). The Impacts of Human Resource Management 
Practices on Employee’s Job Performance. In Proceeding of Academic 
International Conference on Social Science and Humanities, August 18-20, 
2016 (pp.17-34). AICSSH 2016 (Oxford) Conference Proceedings.  

Chantuk,T., Kulsawat, T. and Klangburam, N. (2013). Feasibility Analysis of Investment 
Projects on Housing Development in Thailand with Valuation Technique Based 
on Economy Factor. In Proceeding of The Asian Conference on Society, 
Education and Technology 2013, October 23-27, 2013 Ramada Osaka Hotel 
(pp.174-185). Aichi: The International Academic Forum 2013. 

 
2. อาจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน 
Phuangthuean, P., Kulachai, W, Benchakan, K.  (2018). Employee Engagement: 

Validating the ISA Engagement Scale.  International Journal of Arts & Sciences, 
11(01): 99-108. 

Kulachai, W, Phuangthuean, P., Homyamyen, P.  (2017). Impacts of Non-Financial 
Factors on Job Satisfaction of Public Schools’ Teachers.  International Journal 
of Arts & Sciences, 10(02): 453-460. 

อมรทิพย์ อัมราภิบาล และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. 2561.  นกัพนันรุ่นเยาว์ เหยื่อหรือผู้กระท าผิด?.  
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 10(1): 383-405. 

สมคิด เพชรประเสริฐ, ธีระวัฒน์ จันทึก, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และวสันต์ พรพุทธพงศ์. 2559. การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่การท่องเที่ยวทางทะเลชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีที่มีต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยต่อสังคม” (หน้า 2768-2779). นครราชสีมา: วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 
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3. อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ 

Kulachai, W, Petchpraert, S., Homyamyen, P.  (2017).Servant leadership: a second-
order confirmatory factor analysis .  International Journal of Arts & Sciences, 
11(01): 58-98. 

สมคิด เพชรประเสริฐ, ธีระวัฒน์ จันทึก, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และวสันต์ พรพุทธพงศ์. 2559. การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่การท่องเที่ยวทางทะเลชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีที่มีต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ทันสมัยต่อสังคม” (หน้า 2768-2779). นครราชสีมา: วทิยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 

 
4. อาจารย์ ดร.ปิยะ นาควัชระ 

ธีร์ เกสทอง, ปิยะ นาควัชระ, สุชาดา อินทรก าแหง ณ ราชสีมา. (2556). แนวทางการพัฒนาทุน
ทางสังคมของต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์.  วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5  กรกฎาคม 
– ธันวาคม 2556. 

ธวัลดา สุทัศน์,  ภัณภัทร ใจเอ้ือ, ปิยะ นาควัชระ. (2559). ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนต าบล
ในการดูแลผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุใน พื้นที่ต าบลหนองไผ่ อ าเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์. 

ปิยะ  นาควัชระ. (2559). โมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการ
พลังคิดสะกิดโลก ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดชลบุรี.  วารสารสุทธิ
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. ปีที่ 30 ฉบับที่ 96 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559. 

ปิยะ  นาควัชระ. (2560). แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ.  
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - เมษายน 2560. 

Waiphot Kulachai, Piya Narkwatchara, Pralong Siripool, & Kasisorn Vilailert. (2018). 
Internal communication, employee participation, job satisfaction, and 
employee performance. Advances in Social Science, Education and 
Humanities Research (ASSEHR), volume 186. 15th International Symposium on 
Management (INSYMA 2018) 
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5. อาจารย์ ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์ 
กิจฐเชต ไกรวาส, วัลลภ ศัพท์พันธุ์, และอาภาภรณ์ สุขหอม. (2559).  สถานการณ์การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการในชุมชน.  วารสาร
ชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา.  10(3), 20-30. 

บุญเสริฐ สานยาวงศ์ และวัลลภ ศัพท์พันธุ์. (2558). การบริหารจัดการความพร้อมของมหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาวต่อการบูรณาการความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน. ชลบุร.ี วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฏหมาย. 7(3),  405-425. 

ภัทรกานต์ วรยศ และวัลลภ ศัพท์พันธุ์. 2558. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรี. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฏหมาย. 7(2),  293-322. 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  

 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. ผศ.ดร. ธีระ  กุลสวัสดิ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

การวิจยัและสถิติทาง
วิทยาการปัญญา 

ปริญญาเอก    

2. อ.ดร. ภสันันท์  พ่วงเถื่อน อาจารย ์ รัฐศาสตร ์ ปริญญาเอก    
3. อ.สมคิด  เพชรประเสริฐ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
4. อ.ดร.ปิยะ  นาควัชระ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก    
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

5. อ.ดร.วัลลภ  ศัพท์พันธุ์ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก    
6. รศ.ดร. สุพจน์  บุญวิเศษ รอง

ศาสตราจารย ์
รัฐศาสตร ์ ปริญญาเอก    

7. รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร. เอกวิทย์ 
มณีธร 

รอง
ศาสตราจารย ์

รัฐศาสตร ์ ปริญญาเอก    

8. พ.ต.ท.ดร. ไวพจน์  กุลาชัย อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก    
9. อ.ดร.อมรทิพย์  อัมราภิบาล อาจารย ์ อาชญาวิทยา ปริญญาเอก    
10. อ.ธีระพงษ์  ภูริปาณิก อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
11. อ.ปาริฉัตร  ป้องโล่ห ์ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
12. ผศ.ดร.วงพักตร์  ภู่พันธ์ศร ี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก    

13. ผศ.ดร. สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาเอก    

14. อ.กาณติมา  พงษ์นัยรัตน ์ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
15. อ.ขวัญตา  เบ็ญจะขันธ์ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
16. อ.ธัญพิชชา สามารถ อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
17. อ.ดารินทร์เฌอ แก่นเมือง อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
18. อ.จุฬาลักษณ์  พันธัง อาจารย ์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท    
19. อ.ดร.กัญญา  โพธิพันธ์ อาจารย ์ การวิจยัและสถิติทาง

วิทยาการปัญญา 
ปริญญาเอก    

(หลักสูตร 
54) 

20. รศ.ดร.สุเมธ เตียวอิศเรศ รอง
ศาสตราจารย ์

Administrative 
Leadership 

ปริญญาเอก    
(หลักสูตร 

54) 
21. อ.ชนนิกานต์  รอดมรณ ์ อาจารย ์ คอมพิวเตอร ์ ปริญญาโท    

(หลักสูตร 
54) 

 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
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ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่
เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ยังไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 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.      
2.       
3.     
4.     
5.     
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาโท) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 
 (ปริญญาเอก) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 

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

 
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.      

 



หน้า 17 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

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

 
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.       
2.        
3.      
4.      
5.      
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เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ปริญญาเอก) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
ข้อสังเกต.............................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
ข้อสังเกต.............................................................................................  
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ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   
   
   
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาโท) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 (ปริญญาเอก) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี 
แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

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

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to 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 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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Rating Description 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to 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 ควรได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

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 ทักษะการ
แก้ปัญหา 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 

 
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 าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 4 

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

4 4 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
(3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ถูกก าหนดขึ้นมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ         
ที่ได้มีการติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ซึ่งในเอกสาร 
มคอ. 2 แสดงผลการเรียนรู้ 16 ข้อ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ดังแสดงใน มคอ.2) ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ดังกล่าวมาร่วม
วิเคราะห์กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เกิดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของ
หลักสูตรฯ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

Competence Typical ELOs Types of 
Outcomes 

Expected Learning Outcomes 

(ELOs) 

Cognitive 

ปัญญาพสิัย 

Remember & 

Knowledge 

Generic 

Outcomes 

 

 

 

 

Specific 

Outcomes 

1. สามารถระบุถึงทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารที่
ส าคัญได ้

Understand & 

Comprehension 

2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการและปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารได้ 

 

Apply 

3. สามารถดัดแปลงหลักการแนวคดิทางการบริหารไป
ประยุกต์ใช้กับข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการบริหารได้ 

 

Analyze 

4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารและเสนอ
แนวทางแกไ้ขได้อย่างมีเหตุมีผล 

Affective 

จิตพิสัย 

Receiving & 

Responding & 

Valuing & 
Organizing 

 

 

Generic 

Outcomes 

 

5. สามารถปฏบิัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

6. สามารถปฏบิัติร่วมกับผู้อ่ืนในทกุระดับชั้นด้วย
ทัศนคติอันดีและการวางบทบาทอย่งเหมาะสม 

Psychomotor 

ทักษะพิสัย 

Perception & 

Set & 

Guides 

Response 

7. สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูดและการเขียน 
และภาษาอังกฤษในการปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธผิล 

8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
และน าเสนอข้อมูล ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 

 
 ELOs ข้างต้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้สรรพวิชาของภาคตะวันออก ดังที่รับรู้กันว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์:  “ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน” 
พันธกิจ: 
1) ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ

และการใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
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2) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

วิสัยทัศน์ในการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน” โดยมีค านิยามและขอบเขต
การด าเนินงานของศาสตร์ส าคัญ 7 ด้าน โดยหนึ่งในศาสตร์ที่จะรองรับความเป็นขุมปัญญาตะวันออก        
นั้นก็คือ “ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน” ที่หลักสูตรฯ จะสนับสนุนผลการด าเนินงาน        
ที่ส าคัญในด้านคุณภาพของบัณฑิตที่ออกสู่ตลาดแรงงานภาคตะวันออกตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และความต้องการก าลังคนในสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาภาคตะวันออกได้ อีกทั้งยังเป็น  
แหล่งผลิตและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย
เป็นที่พ่ึงทางวิชาการแก่สังคมภายนอก 

 กระบวนการได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ทั้ง 8 ประการนั้น เริ่มต้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตรทั้งในส่วนที่ด าเนินการ เป็น
ประจ าทุกปี ได้แก่ การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อ การใช้
บัณฑิตของหลักสูตร ส่วนที่ด าเนินการตามช่วงเวลา ได้แก่ การวิจัยเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และส่วนที่
ด าเนินการตามโอกาส ได้แก่ การประเมินความต้องการของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการเก็บ
ข้อมูลที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่จะค านึงถึงข้อมูลที่ต้องการได้รับที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
และรอบด้าน อาทิ การจัดโครงการ PA พบผู้ประกอบการ การสอบถามจากวิทยากรภายนอก การท าแบบ
ส ารวจ เป็นต้น 
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แผนภาพที่ 1 แสดงที่มาของ ELOs จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ   

  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 เมื่อเริ่มด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาดังกล่าว ถูกน ามา
วิเคราะห์และพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาคุณสมบัติในด้านการท างานทั่วไปกับองค์กรต่างๆ ที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ดั งนั้น 
คุณสมบัตินี้จึงก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตที่จบออกไปท างาน
ในสายสนับสนุนและสายงานบริการได้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบต่องาน และติดต่อ
ประสานงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและโอกาส พร้อมกับมีความเข้าใจในบริบททางการบริหาร
และสภาพภายในองค์กรที่ท างานด้วย   

 การก าหนด ELOs ทั้ง 8 ประการ น ามาสู่ออกแบบให้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรให้รองรับต่อ ELOs 
ทั้งส่วนที่เป็นผลการเรียนรู้พ้ืนฐาน (generic) และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (specific) ตามความเหมาะสม
กับลักษณะเนื้อหาและขอบข่ายรายวิชา ดังปรากฎตารางที่ 2 

 

 

 

อาจารย์/
จนท. 

ผู้เรียน/
นิสิต 

มคอ.1 

สมาคม
รปศ. 

ตลาดแรงงาน 

นายจ้าง ศิษย์เก่า 

ELOs 
8 ข้อ สกอ. 

BUU 

การประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
โครงการ PA พบผู้ประกอบการ 

เพื่อรับทราบข้อมลูต่างๆ 

โครงการ PA Forum: New 
Employability Skills for 

Public Affairs in 21st Century 

ข้อมูลภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

อัตลักษณ/์เอกลักษณ ์

นโยบายการรับนิสิต 

มาตรฐานหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

คุณลักษณะ มารยาทและ
การติดต่องาน 

มาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษา (TQF) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
- ทักษะที่ต้องการ 
- วิธีการเรียนรู ้
- กิจกรรม 
- อาชีพในอนาคต 
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ตารางที่ 2 แสดงการตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาต่างๆ  
รายวิชา K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 

วิชาเอกบังคับ          

กลุ่มรายวิชาบริบทเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ์
67510159  ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์         

67520359  เศรษฐศาสตร์การบรหิารงานภาครัฐ         

67520459  กฎหมายพื้นฐานส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร ์         

67516159  ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย         

กลุ่มรายวิชาแกนที่เน้นสรา้งความเข้าใจถึงสาระส าคญัของรัฐประศาสนศาสตร์ 
67511059  รัฐประศาสนศาสตร ์         

67522259  องค์การและการจัดการสาธารณะ         

67523159  นโยบายสาธารณะ         

67524159  การบริหารงานบุคคลภาครัฐ         

67525159  การบริหารการเงินและการคลัง         

กลุ่มรายวิชาเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐ 
67523259  การบริหารโครงการภาครัฐ         

67533359  การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ         

67537459  สถิติส าหรับนักบรหิาร         

67537359  การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร         

67547659  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบันักบริหาร         

67536459  จริยธรรมส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์         

67549159  การฝึกประสบการณท์างรัฐประศาสนศาสตร์         

วิชาเอกเลือก          

กลุ่มรายวิชาบริบทเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษารัฐประศาสนศาสตร ์
67510259  สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย         

67511259  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน         

67511159  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย         

67531759  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง         

กลุ่มรายวิชาด้านการบริหารงานท่ัวไปที่เน้นความเขา้ใจและการประยุกต์กับกรณีศึกษาได ้
67512159  ทฤษฎีองค์การ         

67522359  พฤติกรรมองค์การ         

67532459  การพัฒนาองค์การ         

67532559  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์         

67537259  เทคนิคการจัดการสมยัใหม ่         

67534259  การบริหารผลการปฏิบัติงาน         

กลุ่มรายวิชาด้านการบริหารงานภาครัฐในระดับประเทศและสากล 
67535259  การบริหารการคลังสว่นท้องถิ่น         

67535359  การบริหารภาษีอากรและรายได้รัฐ         

67521359  รัฐประศาสนศาสตรเ์ปรียบเทียบ         

67521459  การบริหารการพัฒนา         

67531559  ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม ่         
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รายวิชา K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 
67526259  การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง         

67536659  การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน         

67541959  โลกาภิวัตน์กับการเมอืงโลก         

กลุ่มรายวิชาด้านการบริหารงานเฉพาะด้าน 
67527159  การบัญชีส าหรับนักบริหาร         

67526359  การบริหารส านักงานและการพสัดุ         

67531659  การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ         

67536559  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         

กลุ่มรายวิชาทักษะทางตัวเลขและตรรกะ 
67547759  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการบรหิาร         

67547859  ระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหาร         

กลุ่มรายวิชาที่บูรณาการความรู้และทักษะที่เรียนมาทั้งหมด 
67540559  ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร ์         

67541859  การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร ์         

67547559  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์         

67548159  สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์         

  
หมายเหตุ:     หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับมากท่ีสุด 

   หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรองลงมา 
 

ELO-K1 1. สามารถระบุถึงทฤษฎีและแนวคิดด้านการบริหารที่ส าคัญได้ 

ELO-K2 2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของหลักการและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการท างานได้ 

ELO-K3 3. สามารถดัดแปลงหลักการ/แนวคิดทางการบริหารไปประยุกต์กับข้อเท็จจริงหรือประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการบริหารองค์การได้ 

ELO-K4 4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 

ELO-S1 5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

ELO-S2 6. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนในทุกระดับชั้นด้วยทัศนคติอันดีและการวางบทบาทอย่าง
เหมาะสม 

ELO-S3 7. สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูดและการเขียนและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 

ELO-S4 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและน าเสนอข้อมูล ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 
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 หลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ได้น า ELOs ทั้ง 8 ประการเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้รับทราบโดยทั่วกันด้วยช่องทางต่างๆ ได้แก่ 

- คู่มืออาจารย์ที่มาสอนให้หลักสูตร 
- คู่มือหลักสูตรที่แจกแก่อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- Website ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ P.A. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ที่จัดขึ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปเข้าใจใน ELOs ของหลักสูตรได้โดยง่าย ELOs ถูกน ามาปรับเปลี่ยนภาษา
ให้เป็นที่รับรู้ในการถ่ายทอดความหมายออกไปสู่สาธารณะ ดังนี้ 

 Morality 
 Administrative Knowledge 
 Management Skills 
 Collaboration 
 IT & Communication Ability 

  
AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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

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

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

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification is 

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

4 4 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

4 4 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร  

หลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนามาจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่งในการออกแบบและจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตรนั้น หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานการจัดท าหลักสูตรและศึกษาระเบียบ/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร 
ท าให้หลักสูตรฯ มีความครอบคลุมข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังปรากฎใน มคอ.2 

 ข้อมูลที่ปรากฎในมอค. 2 ประกอบด้วย 8 หมวด โดยมีรายละเอียดที่สามารถแสดงผลข้อมูล       
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัยมากข้ึน ดังนี้ 

ตารางที่ 3 แสดงเนื้อหาข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงความสมบูรณ์ของความทันสมัย 

หมวดที่ ข้อมูลที่ส าคัญ รายละเอียดการปรับปรุง 

1. ข้อมูลทั่วไป แสดงชื่อปริญญาบัตรและสาขาวิขา 
จ านวนหน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า 129 นก.) 
สถานภาพความพร้อม อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้  อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตร สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สถานการร์ที่น ามาวางแผนหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอ่ืน และการบริหารจัดการ 

 การทบทวนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อ
ความต้องการองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ 

 การพัฒนาหลักสูตรที่ปรับโครงสร้าง
หม ว ด ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป  ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หมวดที่ ข้อมูลที่ส าคัญ รายละเอียดการปรับปรุง 

 การพัฒนารายวิชาต้องรองรับบริบทภาค
ตะวันออกและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
บูรพา 

2. ข้อมลูเฉพาะของ
หลักสูตร 

ปรับชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 

 ก า ร มุ่ ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ เ ป็ น             
สหวิทยาการเพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
น ามาเชื่อมโยงรัฐและสังคมให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ มุ่ งผลิ ต            
มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารเพื่อ
เป็นนักบริหารชั้นต้นส าหรับหน่วยงาน
ต่างๆ ในภาคตะวันออก 

3. ระบบการจัด
การศึกษา           
การด าเนินการและ
โครงสร้างของ
หลักสูตร 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ
หลักสูตร คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา 
แผนการรับนิสิต งบประมาณตามแผน 
ระบบการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
และอาจารย์ รายวิชาต่างๆ แผนการ
ศึกษา 

 ปรับโครงสร้างหลักสูตรในส่วนของเพิ่ม
จ านวนหน่วยกิจจาก 129 นก. เป็น 141 
นก. 

 ปรับสัดส่วนหมวดวิชาต่างๆ และปรับ
โยกย้ายรายวิชาที่เหมาะสมกับหมวด
วิชาเอกบังคับและเอกเลือก 

 จัดให้สาขาวิชาการบริหารทั่วไปเป็นกลุ่ม
วิชาโทส าหรับนิสิตหลักสูตรอ่ืนที่สนใจ
ศึกษาด้านการบริหาร 

 เพิ่มให้มีการฝึกประสบการณ์ทางด้าน   
รัฐประศาสนศาสตร์ในชั้นปีสุดท้าย  

4. ผลการเรียนรู้         
กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง 5 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอน และกลยุทธ์การประเมินผลให้
ครอบคลุมข้อก าหนดของสถาบันและ
สอดคล้องกับคุณวุฒิในสาขาการบริหาร
ทั่วไปมากข้ึน 

 มุ่งเน้น Outcomes-based Education 
เป็นส าคัญ 

 ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร ส อ น ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ
หลากหลายมากขึ้น อาทิ Case study, 
Problem based study, Project 
method เป็นต้น  

 ปรับคุณลักษณะพิ เศษของนิสิตให้มี
ความรอบรู้ในสถานการณ์รอบตัว ใช้ IT 
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หมวดที่ ข้อมูลที่ส าคัญ รายละเอียดการปรับปรุง 

อย่างสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ได้ 

5. หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินนสิิต 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน กระบวนการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา  

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

6. การพัฒนาคณาจารย ์ การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ การ
พัฒนาความรู้และทักษะแก่อาจารย์ 

 การบั งคับอาจารย์ ใหม่ เข้ า รั บการ
ปฐมนิเทศและฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
มหาวิยาลัยบูรพาจัดขึ้น 

 การส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการอบรม
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
และการมีผลงานทางวิชาการ 

7. การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

การสร้างระบบประกันคุณภาพในด้าน
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ด้าน
บัณฑิต ด้านนิสิต ด้านอาจารย์ ด้าน
หลักสูตร การ เรี ยนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 

 การก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ
ในแต่ละด้านเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มั่นใจในคุณภาพหลักสูตร 

8. กระบวนการ
ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินประสิทธิผลการสอน การ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม การ
ประเมินผลการด าเนินงาน และการ
ทบทวนผลการประเมินเพื่อวางแผน
ปรับปรุงแก้ไข 

 การน า ข้ อมู ล จ ากกา รประ เมิ นม า
วิเคราะห์และก าหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ให้มีคุณมาก
ยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิผล 

ภาคผนวก ค าอธิบายรายวิชา รายชื่ออาจารย์และ
ผลงานทางวิชาการ แผนที่กระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร
เดิม ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 การปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัย
โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากหลักสูตรเดิม 

 

 ข้อมูลในมคอ. 2 ที่สรุปตามตารางข้างต้นนั้น แสดงถึงความครอบคลุมครบถ้วนของข้อมูลที่ส าคัญ
ต่อการบริหารหลักสูตรและการสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยการน าข้อมูลหลักสูตร
เผยแพร่ลงเวปไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดท าคู่มืออาจารย์ คู่มือหลักสูตร แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และวิธีการสื่อสารอ่ืนๆ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ P.A. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
และกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์และนิสิตเข้าร่วม ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรจะถูกน าเสนอเพ่ือให้ง่ายต่อการ
รับรู้และท าความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
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 คณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายรายวิชาในหลักสูตรจะได้รับมอบคู่มืออาจารย์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของข้อก าหนดต่างๆ ที่คณาจารย์สามารถน ามาออกแบบการเรียน    
การสอนและการประเมินผลได้ตรงตาม ELOs ซึ่งปรากฎใน มคอ.3 และประมวลรายวิชา 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาที่ต้องการ           
ให้เพ่ิมเติมกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เช่น การน าเทคนิควิธีการสอนหรือโปรแกรมสมัยใหม่ 
มาใช้ การเพ่ิมกิจกรรมในรายวิชา การจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจต่อ
เนื้อหาและพัฒนาทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดวัง ท าให้การจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษาจะมี
ความยืดหยุ่นแต่ทันสมัยในประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจจะน ามาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทั้ง          
ด้านความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และเจตคติ (attitude)  

 ปีการศึกษา 2560 นี้ คณาจารย์ในหลักสูตรได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาโดยตลอดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้          
ผ่านข้อก าหนดที่เป็นรายละเอียดของหลักสูตรให้ลงสู่ระดับรายวิชาอย่างได้ผล 
 
 
AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 
Sub Criterion 3 

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

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

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

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

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

4 4 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 
ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต 

- วิชาเอกบังคับ    51 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก    36 หน่วยกิต 
- วิชาโท   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
 

การออกแบบหลักสูตรได้ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจึงได้ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่
ประกอบด้วยหน่วยกิตทั้งสิ้น 141 หน่วยกิต โดยเพ่ิมจากหลักสูตรเดิมที่ 129 หน่วยกิต ซึ่งเป็นจ านวนที่
ใกล้เคียงกับหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ ภายในประเทศ 
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และวางสัดส่วนประเภทของรายวิชาตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยบูรพา จากนั้นจึงน ารายวิชาต่างๆ ที่ได้
พัฒนาขอบข่ายเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั้น และจัดเรียงล าดับโดยอาศัยเกณฑ์พิจารณา 2 ส่วนประกอบ
กันคือ 

1) ระดับชั้นปี ที่ควรเรียนวิชาปรับพ้ืน วิชาพ้ืนฐาน และวิชาแกนในชั้นปีแรกๆ จากนั้นจึงพัฒนา
ให้รายวิชามีความเฉพาะเจาะจงและอาศัยฐานความรู้ที่ยากขึ้นในชั้นปีสูงขึ้น 

2) ผลการเรียนรู้ ที่พัฒนาจากระดับฐานไปสู่ระดับยอดทั้งในด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom Taxonomy) 

นอกจากนี้ การก าหนดรายวิชาต่างๆ นั้น ได้อยู่บนพ้ืนฐานการวางกลุ่มหรือหมวดวิชาทางด้าน          
รัฐประศาสนศาสตร์ ตามมคอ. 1 และมุ่งเน้นด้านการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้โดดเด่นขึ้นมา             
จึงจัดจ าแนกรายวิชาเป็น 10 หมวด ดังนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงการจัดหมวดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

ล าดับ หมวด ตัวอย่างรายวิชา 
1. พ้ืนฐาน 

(ส าหรับปรับพ้ืนความรู้เบื้องต้น) 
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ / สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย / 
เศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารงานภาครัฐ 

2. แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ / ธรรมาภิบาลกบัการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
/  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทยีบ / การบริหารการพฒันา 

3. องค์การและการจัดการ ทฤษฎีองค์การ / พฤติกรรมองค์การ / การพัฒนาองค์การ 
4. นโยบายและการวางแผน นโยบายสาธารณะ / การบริหารโครงการภาครัฐ 
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ / การบริหารผลการปฏบิัติงาน 
6. การบริหารการเงินการคลัง การบริหารการเงินการคลัง / การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น 
7. การบริหารทั่วไป ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน / การบริหาร

ส านักงานและการพัสดุ / การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 

8. เทคนิควิธีการบริหารงาน เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ / การวิจัยฯ / เทคโนโลยสีารสนเทส
ส าหรับนักบริหาร / สถิติส าหรบันักบริหาร 

9. สัมมนา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์
10. การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร รป.บ.สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

หมวดวิชาโท 
(18 นก.) 

 

 

 

 

หมวด
วิชาเอกเลือก 

(36 นก.) 

 

 

 

 

หมวด
วิชาเอก
บังคับ 

(51 นก.) 

 

 

 

 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

(30 นก.) 

 

 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 

(12 นก.) 
กลุ่มวิชานวัตกรรมและความ       

คิดสร้างสรรค์ (4 นก.) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(3 นก.) 

กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (7 นก.) 

กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต       
บัณฑิตบูรพา (4 นก.) 

 

รัฐประศาสนศาสตร ์ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ ระบบรชการ รัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน 

องค์การและการจัดการสาธารณะ นโยบายสาธารณะ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

การบริหารการเงินการคลัง 

เศรษฐศาสตร์การ
บริหารงานภาครัฐ การบริหารโครงการภาครัฐ 

การวิเคราะหแ์ละ
ประเมินผลโครงการ 

กฎหมายพื้นฐานส าหรับนักรปศ. จริยธรรมส าหรับนกัรปศ. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักบริหาร 

การวิจยัเบื้องต้นทางการบริหาร 

สถิติส าหรับนักบริหาร 

การฝึกประสบการณ์ทางรปศ. 

สังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองไทย 

ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

การบริหารองค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่นไทยไทย 

ทฤษฎี
องค์การ 

พฤติรรม
องค์การ 

การพัฒนา
องค์การ 

การวางแผนและการ
จัดการเชิงกลยุทธ ์

กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครอง 

ธรรมาภิบาลและ NPM 

การบริหารความขัดแย้ง
และการเจรจาฯ 

การจัดการธุรกิจ SMEs 
เทคนิคการจัดการ

สมัยใหม ่

รัฐประศาสนศาสตร์
เปรียบเทียบ 

การบริหารการพัฒนา 

สัมมนารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

ระเบียบวธิี
วิจัยฯ 

โลกาภวิัตน์และ
การเมืองโลก 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาฯ 

การบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

การบริหารส านกังานฯ 

การตลาดและ
ลูกค้าสัมพันธ์ฯ 

การบัญชีส าหรับ
นักบริหาร 

การบริหารการคลัง
ส่วนท้องถิ่น 

การภาษีอากรและ
รายได้ของรัฐ 

การอ่านวรรณกรรมทางรปศ. 

การวิเคราะห์
เชิงปริมาณฯ 

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 

ภาษาอังกฤษ
ทางด้านรปศ. 

การบริหารทรัพยากรบุคคล นิติศาสตร ์
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ตารางข้างต้นแสดงล าดับของรายวิชาต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้พร้อมพัฒนาทักษะ
ต่างๆ อย่างเป็นล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4  

ตารางที่ 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวางล าดับรายวิชาเพ่ือเสริมสร้างผลการเรียนรู้ที่ที่คาดหวัง 

ชั้นปี คุณลักษณะ ตัวอย่างรายวิชา 
1 มุ่ ง เน้นการปรับพื้ นฐานที่ เชื่ อมต่ อมาจากระดับ

มัธยมศึกษาและวางกรอบให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในข่าวสาร
และข้อมูลรอบตัวเพื่อน าไปใช้ร่วมกับการยกตัวอย่างหรือการ
วิเคราะห์ทฤษฎีที่จะเรียนต่อไปได้  

 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 
 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทย 
 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 

2 มุ่งเน้นการท าความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระทางทฤษฎีและ
หลักการด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารทั่วไป 

 องค์การและการจัดการสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะ 
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
 การวางแผนและการบริหาร

โครงการ 
3 มุ่งเน้นการศึกษาที่มีความเฉพาะทางในการบริหารงาน

มากขึ้นพร้อมกับการฝึกประยุกต์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ฯลฯ 

 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

 การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
ภาครัฐ 

4 มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาอย่างเป็นระบบ
และการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถก้าวไปเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงาน  

 การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

 จริยธรรมทางการบริหาร 
 การฝึกประสบการณ์ด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

 

 เนื่องจากในแต่ละภาคการศึกษาอาจติดปัญหาอุปสรรคด้านผู้สอนหรือข้อจ ากัดอ่ืนๆ การจัด
ตารางสอนจึงเปิดโอกาสให้สามารถมีการปรับย้ายหรือก าหนดรายวิชาที่แตกต่างออกไปได้บ้างในส่วนของ
กลุ่มวิชาเอกเลือกเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ อาทิเช่น นิสิตภาคปกติจะมีอัต ราการ
สอบเข้ารับราชการมากกว่าภาคพิเศษที่ท างานบริษัทเอกชนเป็นส่วนใหญ่ จึงเปิดรายวิชา 675216 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ส าหรับนิสิตภาคปกติเพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายปกครอง
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้พยายามทบทวนโครงสร้างและเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ให้ทันยุคสมัย
ตลอดเวลา ซึ่งได้น ามาปรับใช้กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระเวลาของการจัด
การศึกษา หลักสูตรฯ จะติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องและจะน ามาพัฒนา
ในรายวิชาต่างๆ  



หน้า 38 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ การบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

รายงานผลการด าเนินงาน AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” ในการเป็น
ศูนย์กลางความรู้ส าหรับการพัฒนาด้านต่างๆ ของภูมิภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่
จะต้องสะสมและสร้างองค์ความรู้แก่สังคมในระดับแนวหน้า ส่งผลให้เกิดปรัชญาการศึกษาระดับสถาบัน           
ที่ให้ความส าคัญกับการน าความรู้ในหลากหลายศาสตร์มาบูรณาการเพ่ือให้ค าตอบกับสังคม อันสอดคล้อง
กับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร รป.บ.สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 อันมี
ลักษณะส าคัญที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ในเชิงกว้าง เพียงพอส าหรับการน าไปประกอบอาชีพหลัง                  
จบการศึกษา โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาจะบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจนสามารถประกอบอาชีพได้              
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดปรัชญา
การศึกษาเรื่อง“สหวิทยาการ (interdisciplinary)” ตั้งแต่หลักสูตรเดิม 

นอกจากปรัชญาการศึกษาเรื่อง “สหวิทยาการ” แล้ว หลักสูตรฯ พิจารณาเห็นว่าควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนค านึงถึงสังคมมากกว่าตนเองจึงได้ปรับปรัชญาการศึกษาใหม่ ดังนี้ 
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“ผู้ได้รับการศึกษารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ควรยังประโยชน์แก่สังคม
ด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะตนเองในด้านความรู้ ปัญญา ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นผู้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถน าองค์ความรู้เชิงพหุวิทยาการ ไปพัฒนา
องค์การ ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาคของตน ตลอดจนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐาน
ปรัชญาการศึกษา 3 ข้อ ที่จะพัฒนาผู้เรียนตลอดหลักสูตรผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน ดังนี้ 

รอบรู้หลายด้าน เป็นงานหลากหลาย เข้ากับทุกฝ่ายได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ 

(Interdisciplinary, Adaptability and Human Relation Skill)” 

ปรัชญาการศึกษาข้างต้นจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้เรียนผ่านอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น กิจกรรมการเรียน
การสอนจึงมีความหลากหลายทั้งในส่วนของทฤษฎีและการปฏิบัติด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยอาศัยทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนตามความเหมาะสมซึ่งจะมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เก่ียวข้องก าหนดขอบเขตและจัดกิจกรรมขึ้นมา 
โดยอยู่บนกรอบแนวคิดการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส าหรับนิสิตในแต่ละชั้นปีเพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่
การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) และเพ่ือให้การ
จัดการเรียนสอนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนภาพ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 3 แสดงเส้นทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนิสิต รป.บ.สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

 

 
 

ปี 1 
ปี 2  

ปี 3 
ปี 4 

Road Map to Quality Graduate: Ready for the Outside World 

ทักษะการสื่อสาร
และความร่วมมือ 

ทักษะการเรียนรู้
และการสร้างสรรค ์

ทักษะความเป็นผู้น าและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ทักษะชีวิตและอาชีพ 

ภาษา & IT 
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หลักสูตรฯ พยายามให้รายวิชาต่างๆ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ได้
วางไว้ ซึ่งหลังจากได้มีการก าหนดแบบแผนล าดับรายวิชาที่จะตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้ว 
หลักสูตรฯ ได้สื่อสารไปยังคณาจารย์ในหลักสูตรผ่านการประชุมภาควิชาฯ การสัมมนาภาควิชาฯ และ          
การจัดท าคู่มืออาจารย์ ถึงแนวทางการออกแบบการสอนให้มุ่งผลลัพธ์ แล้วน ามาจัดท า มคอ.3 และประมวล
รายวิชา ที่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์รายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และพูดคุยกับคณาจารย์บาง
ท่านถึงวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ที่จะน ามาใช้กับรายวิชานั้นๆ อย่างเหมาะสม 

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลที่สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

Intended Learning Outcomes (ILO) 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

Teaching/Learning Activities (TLA) 

การวัดผลและประเมินผล 

Assessment Tasks (AT) 

 K1: สามารถระบุถึงทฤษฎีและแนวคิดด้าน
การบริหารที่ส าคัญได้ 

การบรรยาย การมอบหมายให้อ่าน
บทความต ารา การอภิปราย 

การสอบ 
การตอบค าตอบ 

 K2: สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
หลักการและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
ท างานได้ 

การถาม-ตอบ การอภิปราย 
การศึกษาดูงาน 

การสอบ 
การตอบค าถาม 

 K3: สามารถดัดแปลงหลักการ/แนวคิด
ทางการบริหารไปประยุกต์กับข้อเท็จจริง
หรือประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารองค์การได้ 

การมอบหมายรายงาน 
แบบฝึกหัด 
กรณีศึกษา 

การน าเนื้อหามาวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบในรายงาน 

 K4: สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการ
บริหารและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมี
เหตุมีผล 

การใช้สถานการณ์จ าลองหรือเหตกุารณ์
สมมติ, การสัมมนา 
รายงาน 

กระบวนการท างานและผลลัพธ์
ของโครงงาน 
ประเมินผลการท ารายงาน 

 S1: สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม
จริยธรรม 

การมอบหมายงานกลุ่ม 
การเป็นต้นแบบของผูส้อน 
การก าหนดกติกาในช้ันเรียน 

การสังเกต  
 

 S2: สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในทุก
ระดับช้ันด้วยทัศนคติอันดีและการวาง
บทบาทอย่างเหมาะสม 

การมอบหมายงานกลุ่ม 
การศึกษาดูงานและโครงการพิเศษ 
การสัมมนา 
การฝึกประสบการณ ์

การสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 

 S3: สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูด
และการเขียนและภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

การมอบหมายรายงาน 
การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  
การอภิปรายให้เหตผุล  

การสังเกต 
วิธีการสื่อสารที่น าเสนอผ่านการ
เขียนรายงานและการพูดหน้า
ช้ันเรียน  

 S4: สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ก า ร ปฏิ บั ติ ง า นแ ละน า เ ส นอข้ อมู ล 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 

การบรรยาย การท าแบบฝึกหดั การฝึก
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผล การท าโปรเจควิจัย 
การค้นคว้ารายงานจากแหล่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
น าเสนอ 

ผลการท าแบบฝึกหดั การสอบ
วัดผลภาคปฏิบัติ การ
ประมวลผลในการท าโปรเจค
วิจัยด้วยคอมพิวเตอร ์
พิจารณารายงานและแหล่ง
อ้างอิง ประเมินผลการน าเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร ์
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แนวปฏิบัติส าหรับคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ถูกสื่อสารไปผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คู่มืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอส าหรับการออกแบบการเรียน การ
สอนตลอดจนการประเมินผลให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ (Quality Learning) 

ตารางที่ 6 แสดงล าดับการออกแบบการเรียนการสอนระดับรายวิชา 
กรอบแนวคิดที่ใช้ ขั้นตอน 

 
Bloom’s Taxonomy 

 

1. ทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
2. ประเภทของการเรียนรู้ (Domain) 
3. ระดับชั้นของผลการเรียนรู้นั้น (Levels) 

 
Bloom’s Taxonomy 

 

4. น าผลการเรียนรู้นั้นๆ มาก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยเลือก
ความสามารถทางพฤติกรรมที่ต้องการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้
สอดคล้องตามระดับชั้นของการเรียนรู้ 

 
Constructive Alignment 

 

5. น าค าอธิบายรายวิชามาวางแผนล าดับและเนื้อหาบทเรียน 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
7. แสดงวิธีการวัดและประเมินผล 

TQF 8. จัดท าประมวลรายวิชาและมอค. 3 (ตัวอย่างในภาคผนวก) 
Student Center 9. แจ้งแก่นิสิตให้ทราบถึงแผนการสอน การวัดและประเมินผล 

โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมิน (rubrics) 
 

อาจารย์ผู้สอนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ โดยผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน ดังนั้น 
หลักสูตรฯ จึงได้มอบหมายอาจารย์ผู้สอนบางรายวิชาให้ออกแบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น สามารถสร้าง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้และยังสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  

 นอกจากนี้ ผู้รียนยังพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการเข้าร่วมโครงการที่ทางหลักสูตรฯ ร่วมกับภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์จัดให้มีข้ึนตลอดปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1 โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1  
13-14 พ.ย. 59 

การน านิ สิ ต เข้ าค่ ายท ากิ จกรรม  ณ 
โรง เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า 
จังหวัดนครนายก เพื่อฝึกสมรรถนะทาง
ร่างกายและจิตใจ 

 ทักษะความรับผิดชอบต่อ
สังคมและภาวะผูน้ า 
 ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ทักษะการท างานเป็นทีม 

2 โครงการค่ายอาสารัฐประศาสน
ศาสตร ์
27-28 เม.ย. 61 

การน านิสิตท ากิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้
เกาะสีชังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จังวัด
ชลบุร ี

 ทักษะความรับผิดชอบต่อ
สังคมและภาวะผูน้ า 
 ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
 ทักษะการท างานเป็นทีม 

3 โครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ การจัดอบรมโปรแกรมสมัยใหม่ที่ใช้ใน  ทักษะเพื่อการประกอบ
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สื่อ และเทคโนโลยีส าหรับนสิิตและ
ศิษย์เก่า 
21-22 ธ.ค. 60 

การปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงานต่างๆ  อาชีพ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

4 โครงการก้าวอย่างกลา้พัฒนาตนเอง 
9 พ.ย. 60 

การศึกษาดูงานในรายวิชา การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ร่วมกับการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะ เล  และการปลู ก
ปะการัง ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ
ยานและรักษาฝั่ง หน่วยอนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
จังวัดชลบุรี 

 ความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมและการกล้า
แสดงออกในการเป็น
ตัวอย่างที่ด ี
 ภาวะผูน้ า 
 ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย ์

5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
สื่อสารเพื่อการสมัครงาน 
14 ธ.ค. 60 (รหัส 57)  
และ 22 พ.ค. 61 (รหัส 58) 

การอบรม เพื่ อ รั บทราบข้ อมู ลและ
จัดเตรียมส าหรับการมัครงานได้อย่าง
ถูกต้อง และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิผลด้วย
การจ าลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน 

 ทักษะการเขียนและการ
น าเสนอ Resume 
 ทักษะการพูดทั้ง

ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 การสร้างทัศนคติเกี่ยวกับ

การท างานร่วมกับผู้อืน่ 
6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ P.A. 

สาขาวชิาการบริหารทั่วไป 
 

การปฐมนิเทศร่วมกับการฟังแนวทางการ
เรียนใ ห้ประสบความส า เร็ จอย่ า งมี
ความสุขเพื่อให้นิสิตใหม่ทราบแนวทางใน
การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

 ทักษะการสื่อสารและ
ความร่วมมือ 
 การปรับตัวในรั้ว

มหาวิทยาลยั 

7 1) โครงการศึกษาดูงานรายวชิา 
675218 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนักบริหาร 

การน านิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษไปรับฟัง
บรรยายและศึกษาดูงานที่กองบังคับการ
ต ารวจจราจร กรุงเทพฯ 

 การประยุกต์ความรู ้
 การเสริมสร้าง

ประสบการณ ์
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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 และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes (1,2) 
 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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 พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการ
ประกันความเทีย่งตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 4 

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

3 4 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน 

 การประเมินผู้เรียนของหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแบ่งออกเป็นการประเมินใน 3 ลักษณะคือ 

1. การประเมินในการรับเข้าศึกษา 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกที่หลากหลาย ประกอบด้วย  

(1) การรับในระบบ Admission หรือระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา       
ที่ด าเนินการโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  
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(2) การรับระบบโควต้าต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกในเบื้องต้น โดยใน           
ปีการศึกษา 2560 มีการก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครและก าหนดคุณสมบัติเรื่องความสนใจ         
ด้านการบริหารจัดการ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นคุณสมบัติเฉพาะตามสาขา วิธีการคัดเลือกจะ
อาศัยผลการเรียนและการสัมภาษณ์เป็นหลัก  

(3) ระบบการรับตรง เป็นวิธีการคัดเลือกที่หลักสูตรฯ ร่วมกับภาควิชาฯ และคณะฯ ด าเนินการ
สอบคัดเลือกและการสัมภาษณ์เอง  

การคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรในส่วนของการรับตรงนั้น หลักสูตรฯ มุ่งเน้นคุณสมบัติ
ในเรื่องความสนใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากลักษณะความเป็น            
สหวิทยาการอันเป็นปรัชญาการศึกษา ประกอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต้องการผู้เรียนมีความรอบรู้             
ในหลักวิชาการต่างๆ และสามารถน าไปวิเคราะห์สถานการณ์ จนสามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด 
ประกอบการทบทวนวิธีการคัดเลือกที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ต้องการนัก ด้วยเหตุนี้หลักสูตรฯ 
จึงปรับเกณฑ์การคัดเลือกโดยเพ่ิมหมวดรายวิชาความรู้รอบตัวขึ้นมาและก าหนดสัดส่วนแต่ละหมวดวิชา
ใหม่ และให้หมวดความรู้ด้านภาษาอังกฤษมีน้ าหนักมากที่สุด เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้าศึกษามีความพร้อมที่จะท า
ความเข้าใจเนื้อหาไดต้รงตามความต้องการของหลักสูตรมากกว่าที่ผ่านมา วิธีการคัดเลือกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนแรก การสอบวัดความรู้ ประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย 80 ข้อ และการเขียนเรียงความ 1 
เรื่อง ดังนี้ 

1. ข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 80 ข้อใน 5 หมวดความรู้ คือ 
- หมวดวิชาภาษาไทย จ านวน 10 ข้อ 
- หมวดวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ 
- หมวดวิชาความรู้ทั่วไป จ านวน 15 ข้อ  
- หมวดคณิตศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ  
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 25 ข้อ 

2. ข้อสอบแบบเขียนเรียงความให้สมบูรณ์ จากเรื่องที่ก าหนดให้ เลือกมา 1 เรื่อง เพ่ือ
พิจารณาทักษะด้านภาษา การน าเสนอ และระบบการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนความรู้ข้อมูล
ทั่วไป 

ส่วนที่สอง คือ การสัมภาษณ์ เพ่ือประเมินทัศนคติและความตั้งใจในการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีผลการเรียนในภาคการศึกษาแรกอย่างอยู่ใน
เกณฑ์ดี มีเพียงร้อยละ 10 (เฉพาะภาคพิเศษ) ที่ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลักสูตรฯ ต้องน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ไขปัญหาและพบว่า ผลการรียนต่ ากว่าเกณฑ์เกิดจากการขาดความเอาใจใส่ของ
นิสิตร่วมกับการขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการท าความเข้าใจเนื้อหาตามบทเรียนต่างๆ 
จึงน ามาสู่การปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกใหม่ในปีการศึกษา 2561   
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 การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา 

 การประเมินและวัดผลในรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนจะก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อผู้สอนก าหนดวิธีและเกณฑ์การประเมินผลจะแจ้งแก่ผู้เรียนใน
ชั่วโมงแรกของการสอนเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจตลอดจนรับฟังความคิดเห็น หลัง จากนั้นจึงด าเนิน            
การประเมินผลตามกิจกรรมและช่วงเวลาที่ก าหนด  

 คณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรจะได้รับการชี้แจงถึงแนวปฏิบัติกี่ยวกับการประเมิน
ผู้เรียน ดังนี้ 

การวัดและการประเมินผลเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

1) การเปิดเผยและการสื่อสารไปยังผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ก าหนดการ (timeline) วิธีการ
วัดผล (methods) กติกาและข้อตกลง (regulations) การกระจายค่าคะแนนออกเป็นสัดส่วน
ต่างๆ (weight distribution) การจ าแนกค่าคะแนนเม่ือวัดผลหรือเกณฑ์การให้คะแนน 
(rubrics) วิธีการตัดเกรด (grading) 

2) ข้อ 1) จะต้องท าอย่างถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นธรรมส าหรับผู้เรียน 

3) ต้องให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ทันทีเมื่อวัดผลแล้ว (formative assessment) เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองขึ้นได้ 

4) ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์การวัดผลได้ตามระเบียบที่ก าหนด 

หลังเสร็จสิ้นการประเมินผลผู้เรียนในรายวิชานั้นๆ แล้ว อาจารย์ผู้สอนจะน าผลการประเมินชี้แจง
ต่อที่ประชุมภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือพิจารณาร่วมกันเป็นการป้องกันปัญหาและตรวจสอบ           
ความถูกต้องก่อนที่จะประกาศผลต่อไป 

กรณีที่ผลการเรียนประกาศผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลให้ผู้เรียนได้รับทราบแล้ว และ
ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลก็สามารถขอรับการชี้แจงจากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง หากผู้สอนยัง
ไม่อาจไขข้อสงสัยได้ ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ต่อหลักสูตรฯ โดยเขียนค าร้องตามแบบฟอร์มของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรฯ จะประสานไปยังผู้สอนให้ด าเนินการชี้แจงตามสิทธิของผู้เรียนต่อไป 
โดยในปีการศึกษา 2560 ไม่พบการอุทธรณ์ร้องเรียนจากการนิสิตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 การประเมินผู้เรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ก าหนดเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2) ได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4 

3) มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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แต่ละภาคการศึกษา ผู้เรียนจะสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการส าเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล ซึ่งหากผู้เรียนคนใดมีปัญหาที่กระทบต่อการส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นกรณีพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประเมินส าหรับการส าเร็จการศึกษาเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังยังไม่ได้รับการพัฒนา ซึ่งหลักสูตรฯ จะพิจารณาออกแบบระบบประเมินต่อไป  

 
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  
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 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
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 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

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

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุ
งาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

3 3 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research 
and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และ
ก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

3 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 จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

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

3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

3 3 

6.6  Performance management including rewards  and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ  

3 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 และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่สอนในหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์ 2  2 1.20 2 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3  3 1.89 3 
4. อาจารย์ 4 7 12 9.60 5 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

1 1 2 0.69 2 

รวม 10 8 18 13.37 12 
 

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

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 

 

 

 

 

 



หน้า 52 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 5  4 5 เปลี่ยนแปลง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

2558 5   5  
2559 5   5  
2560 5   5  

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2557    
2558 964.67 24.85 38.81 
2559 572.33 22.63 25.29 
2560 567.58 13.37 42.45 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2557     
2558     
2559     
2560     
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 - 2 - - 2 0.4 
2558 - 4 - - 4 0.8 
2559 1 1 1 - 3 0.6 
2560  3 3 1 7 1.4 

 
งานวิจัยตีพิมพ์วารสาร 2 ช้ิน ในปี 2557 
เอกวิทย์ มณีธร, ธีระ กุลสวัสดิ์ และ สมคิด เพชรประเสริฐ. (2557). แบบจ าลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฏหมาย. 6(3), 77-98. 

ธีระ กุลสวัสดิ์. (2557). การยอมรับอีเลิร์นนิ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยบูรพา. 
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 7(1), 308-320. 

งานวิจัยตีพิมพ์วารสาร ในปี 2558 
สริยา วิริโยสุทธิกุล, ธีระ กุลสวัสดิ์ และสกฤติ อิสริยานนท์. (2558).นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฏหมาย. 7(3), 93-123. 

ธีระวัฒน์ จันทึก และธีระ กุลสวัสดิ์. (2558). แนวทางและกิจกรรมการสร้างความร่วมมือ ด้านการประกัน
คุณภาพในระดับคณะระหว่างหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฏหมาย. 7(1), 69-98. 

บุญเสริฐ สานยาวงศ์ และวัลลภ ศัพท์พันธุ์. (2558). การบริหารจัดการความพร้อมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวต่อการบูรณาการความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน. ชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฏหมาย. 7(3),  405-425. 

ภัทรกานต์ วรยศ และวัลลภ ศัพท์พันธุ์. 2558. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่
มีต่อโครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรี. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฏหมาย. 7(2),  293-322. 
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งานวิจัยตีพิมพ์วารสาร ในปี 2559  

ปิยะ  นาควัชระ.  (2559).  โมเดลเชิงสาเหตุของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ตามโครงการพลังคิด
สะกิดโลก ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าในจังหวัดชลบุรี.  วารสารสุทธิปรทิัศน์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. ปีที่ 30 ฉบับที่ 96 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559. 

งานน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ชิ้น ปี 2559 

สมคิด เพชรประเสริฐ, ธีระวัฒน์ จันทึก, ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน และวสันต์ พรพุทธพงศ์. 2559. การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่การท่องเที่ยวทางทะเลชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีที่มีต่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 
ครั้งที่ 1 “การวิจัยเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม” (หน้า 
2768-2779). นครราชสีมา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 

บทความวิชาการน าเสนอต่างประเทศ 1 ชิ้น ในปี 2559 
Kulachai, W. and Kulsawat, T. (2016). The Impacts of Human Resource Management 

Practices on Employee’s Job Performance. In Proceeding of Academic 
International Conference on Social Science and Humanities, August 18-20, 2016 
(pp.17-34). AICSSH 2016 (Oxford) Conference Proceedings.  

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 3 ช้ิน ปี 2560-2561 
อมรทิพย์ อัมราภิบาล และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. 2561.  นักพนันรุ่นเยาว์ เหยื่อหรือผู้กระท าผิด?.  วารสาร

การเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 10(1): 383-405. 

ปิยะ  นาควัชระ.  (2560).แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ.
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 
เมษายน 2560. 

พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และ ธีระวฒัน์ จันทึก. (2560). การพัฒนาโมเดลสมการ
โครงสร้างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลส าหรับก าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal. 10(2), 1950-1968. 

งานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1 ช้ิน ปี 2560 
Kulachai, W, Phuangthuean, P., Homyamyen, P.  (2017). Impacts of Non-Financial Factors 

on Job Satisfaction of Public Schools’ Teachers.  International Journal of Arts & 
Sciences, 10(02): 453-460. 
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บทความวิชาการน าเสนอต่างประเทศ 3 ชิ้น ในปี 2560-2561 
Phuangthuean, P., Kulachai, W, Benchakan, K.  (2018). Employee Engagement: Validating 

the ISA Engagement Scale. . In Proceeding of International Journal of Arts & 
Sciences, 11(01): 99-108. 

Kulachai, W., Narkwatchara, P.,  Siripool, P. & Vilailert, K. (2018). Internal communication, 
employee participation, job satisfaction, and employee performance. . In 
Proceeding of Advances in Social Science, Education and Humanities Research 
(ASSEHR), volume 186. 15th International Symposium on Management (INSYMA 
2018) 

Kulachai, W, Petchpraert, S., Homyamyen, P.  (2017).Servant leadership: a second-order 
confirmatory factor analysis .   In Proceeding of International Journal of Arts & 
Sciences, 11(01): 58-98. 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 ผศ.ดร.ธีระ กุลสวสัดิ์ อบรม “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites” ส าหรับ
อาจารย์มหาวิทยาลยับูรพา 

พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนในรายวิชา 

2 ดร.ภสันันท์ พ่วงเถื่อน โครงการเสวนาเรื่อง การแลกเปลีย่นเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานกรประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร เมื่อ 
21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 812 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

การพัฒนาทักษะการเขียน
รายงานประเมินตนเอง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง UAD-202 หอ
ธ ารงบัวศรี มหาวิทยาลัยบรูพา 

การน ามาเป็นแนวทางการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

International Journal of Arts and Sciences 
Academic Conference, Prague, Czech Republic 
31 October – 3 September 2017 

การน าผลงานทางวิชาการและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

โครงการ .วันประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลยั
บูรพา (BUU QA-KM DAY)” เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 
ณ อาคารหอประชุมธ ารงบัวศร ี

การเรยีนรู้เกี่ยวกับทิศทางและ
ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยบรูพา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis เมื่อ 14 มีนาคม 
2561 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์
ประยรู จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สามารถน าเกณฑ์ AUN-QA 
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3 อ.สมคิด เพชรประเสริฐ International Journal of Arts and Sciences 
Academic Conference, Prague, Czech Republic 
31 October – 3 September 2017 

การน าผลงานทางวิชาการและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร .รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทั่วไป 

คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร 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 ผศ.ดร.ธีระ   
กุลสวัสดิ์ 

/   (3)*  /    /   ส.ค.60   /        /  

2 ดร.ภัสนันท์ 
พ่วงเถื่อน 

/   (1)*  /    /   เม.ย. 61        /   /  

     (4)* /      /  เม.ย.60    /       /  
     (6)* /      /  ต.ค.60    /       /  
3 ดร.ปิยะ     

นาควัชระ 
/   (2)*  /    /   เม.ย.60        /   /  

     (5)*  /     /  เม.ย.61    /       /  
4 อ.สมคิด    

เพชรประเสริฐ 
/   (7)* /      /  ธ.ค.60    /       /  

รวม    7 3 4    3 4     1 4    2   7  

หมายเหตุ (ชื่อผลงาน)*  
(1)* อมรทิพย์ อัมราภิบาล และภัสนันท์ พ่วงเถื่อน. 2561.  นักพนันรุ่นเยาว์ เหยื่อหรือผู้กระท าผิด?.  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 10(1): 383-405. 

(2)* ปิยะ  นาควัชระ.  (2560).แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จของโครงการพลังงานชุมชนต้นแบบ.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 10 ฉบับ



หน้า 57 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560. 
(3)* พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ธีระ กุลสวัสดิ์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2560). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ ผลส าหรับก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal. 10(2), 1950-1968. 

(4)* Phuangthuean, P., Kulachai, W, Benchakan, K.  (2018). Employee Engagement: Validating the ISA Engagement Scale. . In Proceeding of 
International Journal of Arts & Sciences, 11(01): 99-108. 

(5)* Kulachai, W., Narkwatchara, P.,  Siripool, P. & Vilailert, K. (2018). Internal communication, employee participation, job satisfaction, and 
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รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

 นโยบายและแผนด้านอัตราก าลัง    

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีนโยบายด้านคุณภาพบุคลากรสายวิชาการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินการให้มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์งานวิจัยและวิชาการการผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดังกล่าวมิได้วางแผนด้านอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
อีกท้ังนโยบายของคณะฯ หรือภาควิชาฯ ก็ขาดการวางแผนด้านนี้ในระยะยาวเช่นกัน แม้ว่าจะมีระบบด้าน
อัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือมีกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูล จนออกมาเป็นแผนด าเนินการได้ 

หลักสูตรฯ ประเมินสถานการณ์ด้านอัตราก าลังของหลักสูตรฯ แล้วพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์และท างานมานาน มีแนวโน้มในการคงอยู่กับหลักสูตรฯ และภาควิชาฯ ต่อไป
ในระยะยาว มีเพียงอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 1 คน ที่ก าลังจะหมดสัญญาจ้างในเดือนกันยายน 
2561 ดังนั้น แผนระยะสั้นของหลักสูตรฯ ในเวลานี้จึงประกอบด้วย 

i. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการ 
ii. การให้อาจารย์อีกท่านที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกส าเร็จการศึกษาตามก าหนด 
iii. การวางแผนการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทดแทนอัตราของอาจารย์ผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษที่ก าลังจะหมดสัญญาจ้างในเดือนกันยายน 2561 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ต่างได้รับการสนับสนุน
การงบประมาณและโอกาสต่างๆ ตามความต้องการ เพียงแต่ขาดการวางแผนให้มีทิศทางที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับสภาวะการณ์เท่านั้น 

 สัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน 

 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ มีนโยบายจะไม่รับอาจารย์ประจ าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกิดความไม่
แน่นอนในจ านวนผู้เข้าเรียนที่ผันแปรตามนโยบายมหาวิทยาลัย อีกทั้งการวิเคราะห์ร่วมกันในที่ประชุม        
ภาควิชาฯ หลายครั้ง พบว่า โครงสร้างประชากรที่วัยเรียนระดับมัธยมปลายมีแนวโน้มลดลง อันส่งผลมายัง          
ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรในอนาคตที่จะน้อยลง จึงควรชะลอการรับอาจารย์ประจ าใหม่ออกไปและ   
ใช้ศักยภาพอัตราก าลังที่มีอยู่ หากมีความจ าเป็นด้านอัตราก าลังก็จะใช้วิธีการจ้างงานระยะสั้นในรูปแบบ         
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเข้ามาแทน ซึ่งหากวิเคราะห์ค่า FTE ของหลักสูตรฯ แล้วจะพบว่า 
หลักสูตรฯ สามารถดูแลนิสิต จัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมายในระดับจ านวนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 ผลการประเมิน FTE อัตราส่วนนิสิตต่ออาจารย์ เป็น 42.45 เนื่องจาก การลดอัตราการจ้าง
อาจารย์พิเศษลง และใช้อาจารย์ประจ าในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มนิสิตให้มี
จ านวนกลุ่มในแต่ละกลุ่มมากขึ้น ท าให้อัตราสัดส่วนนิสิต่อออาจารย์ในปีการศึกษา 2560 นี้ ขยับขึ้นเป็น 
42.45 
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อย่างไรก็ตาม อิทธิพลจากนโยบายมหาวิทยาลัยบูรพาที่สนับสนุนให้อาจารย์ประจ ามีผลงานด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอน ประกอบกับการลดภาระงานสอนของอาจารย์พิเศษลง ซึ่งอาจารย์ประจ า
จะต้องลดภาระการสอน ขณะที่มีชั่วโมงการสอนจากอาจารย์พิเศษเพ่ิมมากขึ้น ท าให้หลักสูตรฯ วิเคราะห์
แล้วเห็นว่า อัตราก าลังที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอ หากมีความต้องการอัตราก าลังเกิดขึ้น หลักสูตรฯ จึงเสนอ
ให้มีการรับอาจารย์บางส่วนเวลา (สัญญาจ้างปีต่อปี) เพ่ือมาช่วยงานสอนและงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่มากข้ึนร่วมกับหลักสูตรฯ โดยเริ่มในปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน
และดูแลนิสิตในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นทางออกท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้มากที่สุด 

 การสรรหา คัดเลือก และการสนับสนุนอาจารย์ของหลักสูตร 

 หลักสูตรฯ พยายามสร้างความเป็นธรรมในการกระจายภาระงานสอนโดยยึดคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ การคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนั้นจะให้ความส าคัญจากอาจารย์ประจ าเป็นล าดับแรก นอกเหนือการจัดภาระ
งานของอาจารย์ประจ าแล้ว รายวิชาใดท่ีต้องการผู้มีความช านาญพิเศษ หลักสูตรฯ จึงจะเชิญอาจารย์พิเศษ
มาเป็นผู้สอนในรายวิชานั้นๆ หลังจากหลักสูตรฯ ได้มอบหมายภาระงานสอนแล้ว หลักสูตรฯ จะติดตาม
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการและจาก          
การประเมินการสอนในระบบของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการร้องเรียนของนิสิต หากพบปัญหาส าคัญ
เร่งด่วนเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพผู้สอน หลักสูตรฯ จะเร่งด าเนินการแก้ไขทันที ส่วนปัญหาที่เคยมีการร้องเรียน
ในเรื่องของจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาตั้งแต่ปี 2558 นั้นไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในปีการศึกษา 
2560 ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรฯ ที่ยังคงได้รับมอบหมายภาระงานสอนในปีการศึกษา 
2560 ล้วนเป็นผู้มีความตั้งใจในการสอน ซึ่งหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนต่างสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยหลักสูตรฯ ยินดีสนับสนุนให้การสอนของอาจารย์มีสมรรถนะยิ่งข้ึนไป  

 สมรรถนะของอาจารย์ 

 สมรรถนะที่พึงมีของอาจารย์ในหลักสูตรได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการสอน เป็นสมรรถนะในการ
ออกแบบการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนที่น่าสนใจ การใช้เครื่องมือและวิธีการวัดที่เหมาะสม             
2) สมรรถนะในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต และ 3) สมรรถนะใน
ด้านวิชาการที่จะผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมได้ 

 ดังที่กล่าวข้างต้นว่า หลักสูตรฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพหรือสมรรถนะอาจารย์ผู้สอน จึงได้
จัดท าคู่มืออาจารย์ที่รวบรวมข้อมูลส าคัญและจ าเป็นในการสร้างสมรรถนะด้านการสอนและในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส่วนในด้านวิชาการเป็นการสนับสนุนโดยภาควิชาฯ และคณะฯ  

 หลักสูตรฯ ได้ติดตามสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทั้งหมด พบว่า อาจารย์ผู้สอนส่วน
ใหญ่ได้มีการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แสดงให้
เห็นถึงพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
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 การอบรมและพัฒนาอาจารย์ 

การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของภาควิชาฯ และคณะฯ ที่จะ
จัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ โดยบุคลากรสายวิชาการสามารถเสนอแผนพัฒนาตนเอง
ที่ระบุว่าผลงานที่ต้องการ การศึกษาต่อ การศึกษาอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ ตลอดจน        
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณบุคลากรสายวิชาการจะท าข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เพ่ือก าหนดภาระงานให้
ครอบคลุมทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ในโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเขียน
รายงานประเมินตนเอง 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี 25560 ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิเช่น 

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

- โครงการทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการส าหรับคณาจารย์ 

- โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับคณาจารย์และบุคลากรในระดับภาควิชา 

- โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมและการน าเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

- โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร 
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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 และด้านการ
จัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

2 2 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

2 2 

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

2 2 

7.4 Training and developmental needs of support  staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2 2 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 

ตารางเก็บข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 
 

ส านักงานคณบดี 
ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล

หรือการยอมรับ 

1 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนกัวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 
รุ่นที่ 5 วันท่ี 7-11 ส.ค. 2560  
ณ ห้องประชุม PJ - 301 ช้ัน 3 อาคาร 50 ปี 
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดษิฐ์) 

ใช้ในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 
การท าวิจัย 

2 นางสาวปณติา แฉ่งสงวน 

เข้าร่วมประชุมตดิตามกจิกรรมหลกัสูตรวิชาวิทยาการ
ทหาร และหลักสูตรวิชาการพัฒนา 
ความมั่นคงแห่งชาติ วันท่ี 7 ส.ค. 2560  
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

3 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร ์

เข้าร่วมโครงการ "เตรียมความพรอ้มเข้าสู่ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560" 
วันท่ี 15-16 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุม MD 601 ช้ัน 1 
อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 
ม.บูรพา 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานพัสด ุ

4 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
วันท่ี 16 ส.ค. 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนยร์าชการ กรุงเทพฯ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงานเกีย่วกับ 
การจัดท าแผน 

5 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วันท่ี 
17-18 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมท้อปวิว 
เรสซเิดนท์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

6 

นางสาวมณรีัตน์ ข่ายพิลาป 
นางสาวปริยาภัทร กันกา 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร ์

เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมติิและ 
งานบัญชี วันท่ี 28 ส.ค. 2560 ณ อาคาร ๕๐ ปี 
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดษิฐ์  
ห้อง P ่J ๓๐๑ 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานพัสดุและงานบัญชี 

7 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 
นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน 
รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขานิติ
วิทยาศาสตร์และการบริหารงานยตุิธรรม ครั้งท่ี 2 วันท่ี 
29 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัด
นครปฐม 
 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
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ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

8 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

เข้าร่วมเวที กสม.พบประชาชน ภาคตะวันตก  
วันท่ี 29 ส.ค.-1 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

9 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร ์

เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ "วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market และ e-
bidding" วันท่ี 9 ก.ย. 2560 ณ ห้อง M Com ๒ (ช้ัน 
๒) อาคารเกษม จาติกวณิช  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานพัสด ุ

10 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเครือข่ายเยาวชน
สภาจ าลอง เพื่อการเรียนรู้ ระบบงานรัฐสภา ประจ าปี 
๒๕๖๐ วันท่ี 10-11 ก.ย. 2560  
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์และอาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

11 
นางสาวธารทิพย์ ภวะวภิาต 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 
 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การสืบค้น
ฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย 
(Mendeley) วันท่ี 22 ก.ย. 2560  
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับุรพา 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานวารสารและงาน
ห้องสมุด 

12 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  
ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 31 ต.ค. 2560 ณ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดชลบรุ ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

13 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
 

เข้าร่วมโครงการ Erasmus+ วันท่ี 8 พ.ย. 2560 ณ 
ห้องประชุม 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ ประยรู 
จินดาประดิษฐ์ 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการเขียน
โครงการเพื่อขอรับทุนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

14 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ธ.ค. 2560  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเหน็ชอบ ช้ัน ๖ ห้องที่ 
๒ อาคารส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้ในการปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 

15 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน วันท่ี 1 ธ.ค. 
2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

16 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว 

เข้าร่วมรบัเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติ
ยาภาและร่วมสัมมนาวิชาการหัวขอ้ การลงโทษทาง
อาญากับหลักสิทธิมนุษยชน วันท่ี 18 ธ.ค. 2560 ณ 
โรงแรมรามาการ์เด้นส ์

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
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ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

17 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้"พระราชบัญญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ฉบับเพิ่มเตมิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัด
ชลบุรี" วันท่ี 21 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมพระพิพิธ
โภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบรุี ช้ัน 3 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

18 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 
รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครัง้ที่ 4/2560 วันท่ี 25 
ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมนพรัตน ์เรือนจ ากลางชลบรุี 
ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

19 นางสาวปณติา แฉ่งสงวน 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกิจกรรม หลักสูตร
วิชาวิทยาการทหารและหลักสูตรวชิาการพัฒนาความ
มั่นคงแห่งชาติ วันท่ี 26 ธ.ค. 2560  
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

20 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 4 จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) วันท่ี 12 ม.ค. 2561
ณ โรงแรมดสุิตธานี กรุงเทพฯ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

21 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ากรอบการวิจัยท้า
ทายไทย เรื่อง กระบวนการยตุิธรรมรองรับ 4.0  วันท่ี 
12 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้ในการใช้ในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการท าวิจัย 

22 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
 

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา ข้อเสนอแนะ และวิธีการถา่ยทอด 
ภูมิปัญญาในแตล่ะอาชีพ วันท่ี 8-9 มี.ค. 2561  
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านโป่ง ม.๑  
ต.หนองซ้ าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบรุี 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

23 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร ์

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหา 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560"  
วันท่ี 23-24 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

ใช้ในการปรับปรุงระบบ 
การด าเนินงานพัสด ุ

24 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายจุลดนยั จงกลาง 

เข้าร่วมโครงการเสรมิประสบการณ์ของนิสิตหลักสตูร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา วันท่ี 7-9 เม.ย. 2561 ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลฉวี จ.ชุมพรและพื้นท่ีของ จ.ระนอง 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 



หน้า 66 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

25 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 
นายจุลดนยั จงกลาง 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอ
งานวิจัย โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการดา้นรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 เม.ย. 2561  
ณ โรงแรมดสุิตธานี หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
ด าเนินงานวิจัย 

26 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสตูรวิชาการทหาร
และหลักสตูรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ วันท่ี 6 
มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครนายก 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

27 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภารกิจกองทัพและ
หน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับการพัมนา
ระเบียงเศราฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" วันท่ี 13-14 มิ.ย. 
2561 ณ โรงแรมคลาสสคิ คามีโอ จ.ระยอง 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

28 
น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ 
นายธีระวัฒน์ ฉันทโสภณ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Network Monitoring and Management" วันท่ี 20-
21 มิ.ย. 2561 ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา 

ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

29 

นางอรพร สดใส 
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 
นางสาววราภรณ์  
ช่วยประคอง 

โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรียนรู้   
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสตูร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา ประจ าปีการศกึษา 2560 วันที่ 21 
มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 812 คณะรัฐศาสตรแ์ละนติิศาสตร ์

ใช้ในการพัฒนาตนเอง พร้อม
ทั้งได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

30 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

สัมภาษณ์ชุมชนพนัสนิคม โครงการความส าเรจ็ 
ในการด าเนินโครงการ เทศบาลคาร์บอนต่ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก  
วันท่ี 18 ส.ค. 2560 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

31 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สญัจร วันท่ี 24 ส.ค. 
2560 ณ โรงแรมแปซิฟิก พาร์ค อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

32 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 
วันท่ี 28 ส.ค. 2560 ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดชลบรุี 
จ.ชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

33 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
การสัมภาษณเ์ก็บข้อมูล โครงการวิจัย"ความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าฯ"ทุนอุดหนุน
จากรัฐบาล วันท่ี 30 ส.ค. 2560  

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

ณ เทศบาลต าบลบางละมุง 

34 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก" วันท่ี 13 ก.ย. 2560 ณ เมือง
พัทยา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

35 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก" วันท่ี 15 ก.ย. 2561 ณ 
เทศบาลต าบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

36 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก" วันท่ี 29 ก.ย. 2560 ณ 
เทศบาลระยอง 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

37 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชนโครงการวิจัย"ความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก" วันท่ี 3 ต.ค. 2560 ณ 
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

38 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรบั
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา" วันท่ี 9 ต.ค. 2560 ณ ชุมชนหนองแหน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

39 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพื้นที่ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราฯ" งบประมาณอดุหนนุจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) วันท่ี 16 ต.ค. 2560 
ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

40 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

พานิสิต IDPN โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปรญิญาตรี
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และThe Governance 
Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ วั 
นท่ี 20 ต.ค. 2560 ณ กองบังคับการต ารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

41 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 
พานิสิต IDPN โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปรญิญาตรี
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และ The Governance 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ  
วันท่ี 21 ต.ค. 2560 ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย และศูนย์ศลิปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 

42 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

ลงพื้นที่ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรับยุทะ
ศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัมนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทราฯ" งบประมาณอดุหนนุจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 1 พ.ย. 2560 ณ 
ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

43 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 

น านิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารงานยตุิธรรมและ
สังคมไปดูงาน วันท่ี 5 พ.ย. 2560  
ณ เรือนจ ากลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุร ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

44 

นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
น.ส.ปณติา แฉ่งสงวน 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 
นายดุสติ รัฐศลี 

พานิสิตศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 
วันท่ี 11-12 พ.ย. 2560 ณ จ.นครปฐมและกาญจนบรุ ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

45 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

ลงพื้นที่และสมัภาษณ์ประธานชุมชน โครงการวิจัย "การ
ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพฒันาของโครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป้นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณีการจดัการขยะและ
ของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม" งบประมาณ
อุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
วันท่ี 16-17 พ.ย. 2560 ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

46 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

พาคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก (STISOSPOL) 
Waskita Dharma Malang เขาศกึษาดูงานเทศบาล
ต าบลบางพระ วันที่ 16 พ.ย. 2560  
ณ เทศบาลต าบลบางพระ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

47 

นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
น.ส.ปณติา แฉ่งสงวน 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 
นายดุสติ รัฐศลี 

พานิสิตดูงานวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ วันท่ี 
18-19 พ.ย. 2560 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ชลบรุ ี

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

48 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพื้นที่สรุปและคืนข้อมลูต่อชุมชน โครงการวิจัย 
"ความส าเร็จในการด าเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" 
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล วันท่ี 24 พ.ย. 2560 ณ 
เทศบาลต าบลบ้านคา่ย จังหวัดระยอง 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

49 

นางอรพร สดใส 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 

เข้าร่วมงานวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา BUU-QA – KM DAY 2017  
วันท่ี 27 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมธ ารง 202 

ใช้ในการพัฒนาตนเอง พร้อม
ทั้งได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

50 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพื้นที่สรุปและคืนข้อมลูต่อชุมชน โครงการวิจัย 
"ความส าเร็จในการด าเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" 
งบประมาณอุดหนุนจาก ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล วันท่ี 
27 พ.ย. 2560 ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบรุี 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

51 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณผ์ู้จัดการโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ า สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โครงการวิจยั"
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการเทศบาลคารืบอนต่ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" 
งบประมาณอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) วันท่ี 15 ธ.ค. 2560 ณ รังสิต กรุงเทพฯ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

52 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี "โครงการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 1 ม.ค. 2561 ณ 
ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

53 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจ านงค์ 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 

พานิสิตปรญิญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ
สาขาวิชาการบรหิารงานยตุิธรรมและสังคมเข้า 
ดูงาน วันท่ี 21 ม.ค. 2561 ณ สถาบันนิติเวช 
โรงพยาบาลต ารวจ กรุงเทพฯ 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

54 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี"โครงการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 25 ม.ค. 2561 
ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

55 
ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประธานชุมชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของ

ปัญหา"โครงการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 

http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2024%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2027%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2027%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2027%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2027%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2027%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202560.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2025%20%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
หรือการยอมรับ 

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุน
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 5 
ก.พ. 2561  
ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

การวิจัย 

56 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์และลงพื้นที่ชุมชน "โครงการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 26 ก.พ. 2561 
ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 
 

57 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชนหนองแหน"โครงการการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 19-20 
มี.ค. 2561 ณ ต.หนองแหน  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานดา้น 
การวิจัย 

58 

ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายจุลดนยั จงกลาง 

โครงการเสรมิประสบการณ์ของนสิิตหลักสตูรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา วันท่ี 
7-9 เม.ย. 2561  
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลฉวี จ.ชุมพร และ 
พื้นที่ของ จ.ระนอง 

ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 

 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป อยู่ภายใต้ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ที่มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าภาควิชา 1 คน ได้แก่ นางศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ รับผิดชอบ
ด้านการประสานงานต่างๆ และจัดท าเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรต่างๆ ภายในสังกัดภาควิชา
ฯ และงานของภาควิชาฯ นอกเหนือจากนี้ หลักสูตรฯ ได้อาศัยการสนับสนุนงานจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ของคณะรัฐศาตร์และนิติศาสตร์ ทั้งงานวิชาการ งานห้องสมุด งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์       
งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 

 ดังนั้น แผนการรับ การมอบหมายงาน การประเมินผลการท างาน การพัฒนา และการยกย่องให้
รางวัล จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคณะรัฐศาสต์และนิติศาสตร์ 

http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2061.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2061.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2061.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2061.pdf
http://10.44.1.15/employee/hr/performfile/office/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2026%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%2061.pdf
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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 าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

4 4 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4 4 

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

3 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 กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

4 4 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร รป.บ.(การบริหารทั่วไป) ภาคปกติ  

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 154 50 57 55 0 
1/2557 153 50 54 41 1 
1/2558 210 50 69 57 54 
1/2559 230 150 183 132 125 
1/2560 991 50 65 53 53 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร รป.บ.(การบริหารทั่วไป) ภาคพิเศษ 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 750 240 452 363 5 
1/2557 716 240 458 335 28 
1/2558 369 50 79 55 63 
1/2559 692 150 189 158 128 
1/2560 493 35 116 108 96 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี หลักสูตร รป.บ.(การบริหารทั่วไป) ภาคปกติ 

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

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

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 56 56         56 
2557 43 41 56 56       97 
2558 59 57 41 41 56 55     153 
2559 131 127 55 55 41 41 55 3   226 
2560 54 53 125 125 54 54 1 1   233 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี หลักสูตร รป.บ.(การบริหารทั่วไป) ภาคพิเศษ 

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

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

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2556 442 439         439 
2557 454 452 355 355       807 
2558 65 49 319 319 354 354     722 
2559 149 134 50 56 339 335 183 36   561 
2560 104 96 139 128 66 63 54 28 16 5 320 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ภาคปกติ 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

1/2557 43 41  1 1    
1/2558 58    2 2   
1/2559 132    6 1   
1/2560 53        
 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ภาคพิเศษ 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

1/2557 469 340 2  2 125   
1/2558 81    16 2   
1/2559 158    27    
1/2560 108    10    
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รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน 

 การด าเนินการของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนเกิดคุณภาพกับผู้เรียนมากที่สุด
จึงได้มีระบบการสนับสนุนผู้เรียนตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความพร้อมในการเป็นบัณฑิตต่อไป 

นโยบายและกฎเกณฑ์การรับเข้า 

 การด าเนินการของหลักสูตรฯ ในด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร น้อยกว่าแผนการรับนิสิต
ที่ระบุใน มคอ. 2 ซึ่งได้ยึดตามเกณฑ์ของ มคอ. 1 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งก าหนดจ านวน
อาจารย์ต่อนิสิต 1/25 ท าให้หลักสูตรต้องปรับแผนการรับ โดยภาคปกติ รับได้ 50 คน และภาคพิเศษ รับ
ได้ 35 คน  ในปีการศึกษา 2560 แต่เนื่องจากจ านวนผู้สมัครมีจ านวนมาก  ภาคปกติไม่สามารถขยาย
จ านวนการรับสมัครได้ หลักสูตรจึงขยายจ านวนการรับนิสิตภาคพิเศษเพ่ิมขึ้นจาก 35 คน เป็น 116 คน 
โดยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งการรับสมัครนิสิตตามที่ก าหนดดังกล่าว เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป
ผ่านการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ ทั้งโดยเอกสารและโดยวาจา นับว่าการรับเข้าศึกษาของหลักสูตรฯ 
ยังใกล้เคียงกับแผนที่วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการรับนิสิตที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดจนควบคุม
ปริมาณการรับเข้าให้เหมาะสมกับทรัพยากรของหลักสูตรฯ 

 วิธีการและกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560  หลักสูตรฯได้ร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ถึง
กฎเกณฑ์การรับเข้าศึกษามาโดยตลอด เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ และผลที่เกิดตามมาก็น าเข้าสู่การประชุม
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงวิธีการและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้มีการ
ปรับปรุง  โดยได้พัฒนาวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกตลอดจนเพิ่มการสอบข้อเขียนส าหรับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในส่วนของภาคพิเศษให้มีการเขียนเรียงความเพ่ือวัดทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เจตคติ และ
ความรู้รอบตัวไปพร้อมกัน ซึ่งสามารถสะท้อนคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรต้องการมากขึ้น 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 เป็นวิธีการรับรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบ TCAS เข้ามาบริหารจัดการใน
การรับสมัคร เป็นวิธีการที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการรับ และยังไม่สามารถ
คาดการณ์จ านวนนิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรได้ และเนื่องจากหลักสูตรได้ท าการเปิดรับสมัครในรอบที่ 4 
และ 5 ซึ่งยังไม่ถึงก าหนดเวลาในการรับสมัคร 

ระบบการติดตามความก้าวหน้าด้านความประพฤติและภาระการเรียน 

 ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรฯ จะทบทวนถึงแนวทางการมอบหมายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสียงสะท้อนจากผู้เรียน ว่าควรปรับปรุงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างไรจึงจะสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตอย่างทั่วถึง และแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที เพ่ือสร้างระบบการดูแลนิสิตให้สามารถคงอยู่ตลอดการศึกษาได้ 
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แนวทางที่หลักสูตรฯ อาศัยเป็นระบบการติดตามความก้าวหน้า ความประพฤติ และภาระการ
เรียนผ่านการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นที่ปรึกษาร่วมกันของนิสิตทุกชั้นปี  เพ่ือให้
นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกวัน เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะหมุนเวียนกันอยู่
ประจ าชั่วโมงท างานทั้งสัปดาห์ 

2) การกระจายภาระงานสอนให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับผิดชอบรายวิชาของนิสิตแต่ละชั้นปีและ
แต่ละภาคการศึกษา เพ่ือให้นิสิตแต่ละชั้นปีและแต่ละภาคการศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์
ที่ปรึกษาได้ง่ายผ่านชั่วโมงเรียน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามความก้าวหน้าและ
ปัญหาในการเรียนของนิสิตได ้

3) อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 5 คนในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกันวางแผนการเรียนและ
กิจกรรมของนิสิตในแต่ละปีการศึกษาให้เหมาะสมตามล าดับชั้นปีและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4) หากพบปัญหาเกี่ยวกับนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาในฐานะอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกัน
พูดคุยและหาทางออกให้แก่นิสิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันผ่านช่องทาง
ต่างๆ  

การให้ค าแนะน าปรึกษาผู้เรยีนที่มีปัญหา ผู้รียนปกติ ผู้เรียนที่มีความสามารถ 

การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตในหลักสูตรจะอาศัยระบบที่ไม่เป็นทางการเป็นส่วนมาก 
กล่าวคือ นิสิตสามารถนัดหมายเวลาและสถานที่กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง ทั้งช่องทางการใช้โทรศัพท์ 
ไลน์ หรือกล่องข้อความเฟสบุ๊ค เป็นต้น  

กรณีนิสิตทั่วไปหรือนิสิตที่มีความสามารถโดดเด่น อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามผลการเรียนผ่าน
ระบบทะเบียนและประมวลผลหรือการพูดคุยในชั้นเรียนเป็นหลัก หรือมีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
พิเศษก็จะแจ้งแก่นิสิตเพ่ือสอบถามความสนใจ ขณะเดียวกันนิสิตที่มีความสนใจพิเศษด้านต่างๆ ก็จะขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนตามโอกาส  

กรณนีิสิตที่มีปัญหานั้น อาจารย์ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบรายวิชาที่นิสิตผู้นั้นเรียนอยู่จะให้ความสนใจ
สอบถามนิสิต หรือนิสิตจะเป็นผู้แจ้งปัญหามายังอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า นอกจากอาจารย์ที่
ปรึกษาแล้ว นิสิตยังแจ้งปัญหาต่างๆ ของตนไปยังอาจารย์ผู้สอนที่ตนไว้วางใจ แล้วจึงน าเข้าหารือหรือ
แก้ปัญหาต่อไป 

ปัญหาของนิสิตที่หลักสูตรฯ ด าเนินการแก้ไขมีหลากหลายปัญหา โดยพบว่านอกจากปัญหาด้าน 
ผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์แล้ว ยังมีปัญหาด้านสุขภาพ การเงิน ความคลางแคลงใจต่อการสอนหรือการ
ประเมินผลของอาจารย์ ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่หลักสูตรฯ ติดตาม ในปีการศึกษา 2560 พบว่าลดลงกว่าปี
การศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2558 เนื่องจากหลายปัญหาได้รับการแก้ไขและป้องกันไปแล้ว 

ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันเพ่ือเสริมสร้าง
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ประสบการณ์ทางวิชาการและเปิดโลกทัศน์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนนิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อันจะสร้างศักยภาพ
ให้กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถได้พัฒนาทักษะและศักยภาพให้มากยิ่งข้ึนต่อไป 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันในปีการศึกษา 2560 และรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ 

1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันน าเสนอวิสัยทัศน์ ระดับอุดมศึกษา  หัวข้อ 
“นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาการศึกษา”  ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 
9 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องแกนรด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 

2) รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “7 ทศวรรษ รัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาไทย” 
ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 

3) รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อ
วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 

 

การให้ความเอาใจใส่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจของผู้เรียน 

 นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่อาศัยห้องเรียนเป็นสถานที่หลักในการพัฒนาความรู้และทักษะ
แล้ว หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ยังส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาฯ คณะฯ 
และมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมมีความหลากหลาย อาทิเช่น การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
แห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการ ได้แก่ กีฬารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์ 
กิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การเข้าร่วมประกาศสุนทรพจน์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมด้านประชาธิปไตยและหน้าที่พลเมือง ได้แก่ การเลือกตั้ง
และท าหน้าที่ของสโมสรนิสิตหรือองค์การนิสิต ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในรูปแบบต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมเหล่านี้ หลักสูตรฯ พยายามส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์และพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

 ในปีการศึกษา 2560 มีโครงการต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือฝึกประสบการณ์และสร้างโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิต รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการทั้งในและนอกที่หลักสูตรฯ เห็นว่ามี
ประโยชน์อย่างยิ่งและสมควรด าเนินการต่อไป จึงร่วมประชุมหารือกับภาควิชาฯ จัดโครงการส าหรับนิสิต
ในสังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ให้ได้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การวางแผนงานแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก คือ โครงการในกลุ่มของวิชาการและโครงการในส่วนของการเสริมสร้างทักษะชีวิต แล้วจึงก าหนด
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ หลักสูตรฯ คาดหวังว่าจะช่วยเสริมสร้าง
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ประสบการณ์ให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งหลักสูตรฯ จะติดตามผลการด าเนินงานแล้วจึงน ามา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

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 

 
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) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่

4 4 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย  

4 4 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 
(1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

4 4 

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

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

ปัจจุบันกลุ่มอาคารสหศึกษาซึ่งประกอบด้วยอาคารคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะโลจิสติกส์ ด าเนินการก่อสร้างและตกแต่งพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ที่จ าเป็นแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ โดยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ย้ายเข้ามาท างานและจัดการเรียนการสอน ณ ที่ท าการ
แห่งใหม่ ตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา จากการที่บุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากอาคารหลังใหม่ 
และนิสิตได้เรียน ณ อาคารเรียนใหม่ที่มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จ า เป็น มีเครื่องมือ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกก็มีความทันสมัยและมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มีอาคารเป็นหลักแหล่งต่อ
การใช้ชีวิตการเรียน และหลักสูตรฯ มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่รองรับการด าเนินกิจกรรมท าให้
พิจารณาได้ว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพของหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้มาตรฐานคุณภาพดียิ่ง 



หน้า 80 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางแสดงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในอาคารสหศึกษา 

ล าดับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
1 ห้องบรรยายขนาดใหญ่                    

(ออดิทอเรียม) 
(ชั้น 4) 

ความจุ 180 ที่นั่ง แบบ slope 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
คอมพิวเตอร์ All-in one ควบคุมแสงสว่าง
และเครื่องขยายเสียงอันทันสมัย 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมการอบรม/ชี้แจงนิสิตที่เป็นกลุ่ม
ใหญ่ การจัดการประกวดหรือแข่งขัน การใช้
เป็นเวทีจ าลองและเตรียมตัวก่อนขึ้นแข่งขัน
เวทีจริง อาทิ การแสดงสุนทรพจน์ การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มขนาดใหญ่ การ
ประชุมชี้แจงบุคลากรระดับคณะฯ เป็นต้น 

1 ห้อง 

2 ห้องบรรยายขนาดกลาง 
(ชั้น 5-6-7) 

ความจุ 84 ที่นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
คอมพิวเตอร์ All-in one ม่านและมู่ลี่ควบคุม
แสงสว่าง และเครื่องขยายเสียง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอน คณาจารย์สามารถใช้สื่อการ
สอนที่ต้องการได้ตามความต้องการ การจัด
กิจกรรมที่ต้องการจ าแนกเป็นห้องย่อย เช่น 
กิจกรรมจ าลองการสมัครงาน-สัมภาษณ์งาน 
เป็นต้น 

6 ห้อง 

3 ห้องบรรยายขนาดเล็ก 
(ชั้น 5-6-7) 

ความจุ 48 ที่นั่ง และ 44 ที่นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
คอมพิวเตอร์ All-in one ม่านและมู่ลี่ควบคุม
แสงสว่าง และเครื่องขยายเสียง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอน คณาจารย์สามารถใช้สื่อการ
สอนที่ต้องการได้ตามความต้องการ การจัด
กิจกรรมที่ต้องการจ าแนกเป็นห้องย่อย เช่น 
กิจกรรมจ าลองการสมัครงาน-สัมภาษณ์งาน 
เป็นต้น 

3 ห้อง 
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ล าดับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

(ชั้น3) 
ความจุ 50 ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ทันสมัยทุกที่
นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD และ
เครื่องขยายเสียง และอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีส าหรับนัก
บริหาร การจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา จากเดิมต้องอาศัยการเช่าจาก
ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ของส่วนงานอื่นๆ 
ท าให้ยากต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
 

2 ห้อง 

5 ห้องศาลจ าลอง (Moot Court) 
(ชั้น 4) 

ความจุ 66 ที่นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
คอมพิวเตอร์ All-in one และเครื่องขยาย
เสียง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ต้องการ
จ าลองสถานการณ์ เป็นต้น 

1 ห้อง 

6 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 
(ชั้น 8) 

ความจุ 40 ที่นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD และ
เครื่องขยายเสียง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการ
ประชุมหลักสูตร การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ที่ภาควิชาหรือหลักสูตรให้การต้อนรับ หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มศึกษาดูงานขนาด
ใหญ่ประมาณ 20-30 คน หรือการจัดสอน-
สอบเสริมส าหรับนิสิตกลุ่มเล็ก เป็นต้น 

1 ห้อง 

7 ห้องประชุมขนาดกลาง 
(ชั้น 2) 

ความจุ 15 ที่นั่ง 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD และ
เครื่องขยายเสียง 
-คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพ่ือรองรับการ

1 ห้อง 
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ล าดับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
ประชุมหลักสูตร การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ที่ภาควิชาหรือหลักสูตรให้การต้อนรับ หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มศึกษาดูงานขนาด
เล็กไม่เกิน 15 คน หรือการจัดสอน-สอบเสริม
ส าหรับนิสิตกลุ่มเล็ก เป็นต้น 

8 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
(ชั้น 3) 

ความจุ 80 ที่นั่ง ประกอบด้วยสื่อการรียนการ
สอนทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์มากมาย  
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า
ของนิสิต เนื่องจากมีหนังสือ เล่มสาระนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ให้นิสิตค้นคว้า
โดยตรงเพื่อประโยชน์ในการเรียน อาทิ วิชา
วิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น 

1 ห้อง 

9 ห้องส านักงานภาควิชา 
(ชั้น 8-9) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ครบถ้วน 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณาจารย์ ห้องรองรับการ
ประสานงานระหว่างคณาจารย์และนิสิต เช่น 
การรับ-ส่งงานนิสิต เอกสารค าร้องต่างๆ ที่
นิสิตขอให้คณาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม เป็นต้น 

2 ห้อง 

10 ห้องส านักงานคณบดี 
(ชั้น 2) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ครบถ้วน 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณาจารย์ การรับ-ส่ง 
เอกสารค าร้องต่างๆ ที่นิสิตขอให้คณาจารย์ที่
คณบดีลงนาม เป็นต้น 

9 ห้อง 

11 ห้องพักคณาจารย์ 
(ชั้น 8-9) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ครบถ้วน 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องพักผ่อน 
ห้องท างานของคณาจารย์ ห้องให้ค าปรึกษา
กรณีเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอ่อนไหวที่
จ าเป็นต้องเป็นความลับส่วนตัวของนิสิต โดย
คณาจารย์มีคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ระบบ

22 ห้อง 
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ล าดับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
เครื่องพิมพ์รวมจุด เป็นต้น 

12 ห้องประชาสัมพันธ์ 
(ชั้น 1) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ 

1 ห้อง 

13 ห้องสันทนาการเพื่อการพักผ่อนของ
คณาจารย์และบุคลากร (ชั้น 9) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทีวี เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม  
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ สามารถปรับเปลี่ยน
เป็นสถานที่ประชุมย่อยกลุ่มเล็กของ
คณาจารย์ได้ 

1 ห้อง 

14 ห้องส านักงานกิจการนิสิต 
(ชั้น 1) 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ครบถ้วน 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องสนับสนุน
และประสานงานการจัดกิจกรรมของนิสิต 
รับ-ส่งค าร้องขอไปฝึกงานของนิสิต เป็นต้น 

1 ห้อง 

15 ห้องสโมสรนิสิต (ชั้น 1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องสนับสนุน
และประสานงานการด าเนินการของสโมสร
นิสิต โดยอยู่ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย 
คณาจารย์สามารถก ากับดูแลได้ในห้วงเวลาที่
ต้องมีกิจกรรมถึงยามวิกาล เป็นต้น 

1 ห้อง 

16 ห้องโถงเอนกประสงค์ (ชั้น 1) ความจุ 124 คน 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้อง
เอนกประสงค์ รองรับการจัดกิจกรรมทั้งของ
คณะ และนิสิต โดยเฉพาะในช่วงเวลาการ
สอบกลางภาคและปลายภาค คณะฯ เปิด
ให้บริการถึงเที่ยงคืน เพ่ือให้นิสิตใช้เป็น
สถานที่ติวหนังสือเตรียมตัวสอบ สามารถ
ให้บริการนักเรียน-ผู้ปกครองในช่วงเวลาการ
สัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะฯ และ
ในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถ
จัดเป็นที่พักของผู้ติดตามบัณฑิตและถ่ายทอด
สัญญาณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็น

1 ห้อง 
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ล าดับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
ต้น 

17 ห้องสมาคมศิษย์เก่า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 1 ห้อง 
18 ห้องท่ีท าการวารสาร 

(ชั้น 8-9) 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ส านักงาน 
คุณประโยชน์ที่ใช้ คือ เพื่อเป็นห้องสนับสนุน
และประสานงานการจัดท าวารสารของคณะฯ 
จ านวน 2 เล่ม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI เป็น
ต้น 

2 ห้อง 

19 ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ (ชั้น 1)   
20 ห้องน้ าหญิง-ชาย  ทุกชั้น 
21 ลิฟท์ ขนาดความจุ 1,500 กิโลกรัม มีระบบความ

ปลอดภัยสูงตามเกณฑ์มาตรฐานอาคาร
สาธารณะขนาดใหญ่ 

2 ตัว 

22 อาคารหอพระพุทธรูป (ทางเข้าคณะฯ) เพ่ือเป็นศูนย์รวมทางใจให้กับบุคลากรและนิสิต 
23 พ้ืนที่จอดรถ  45 ช่องจอด รองรับการใช้ประโยชน์ของบุคลากรได้อย่างเพียงพอ มีระบบแผงกั้น

เข้า-ออก เพ่ือรักษาความปลอดภัย 
24 ที่นั่งพักส าหรับนิสิต/ ผู้มาติดต่อ ระบบโทรทัศน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ชั้น 1-9) 
25 สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกจุดในอาคาร 
26 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารอง และระบบประปาตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะ

และอาคารสูง 
27 อุปกรณ์ดับเพลิงจุดต่างๆ มาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 

 

 หลังจากการย้ายที่ท าการมาอาคารสหศึกษา หลักสูตรฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
นิสิตพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะ
ห้องเรียนที่มีขนาดเหมาะสม อุปกรณ์มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน และมีจ านวนที่เพียงพอกับความ
ต้องการ สามารถควบคุมจ านวนการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมกับเก้าอ้ีเรียนที่มีอยู่จริงในห้อง การจัด
ห้องเรียนสามารถพ่ึงพิงทรัพยากรภายในคณะได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้หากมีความต้องการจัด
ห้องเรียนในรายวิชาเลือกเสรีให้บริการนิสิตต่างคณะมาลงทะเบียนเรียน คณะฯ สามารถขอใช้บริการจาก
อาคารเรียนรวมที่อยู่ใกล้อาคารที่ท าการของคณะฯ เช่น อาคารเรียน 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยปรับปรุงใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนิสิตผู้รับบริการโดยต่อเนื่อง  
แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบว่ายังมีความต้องการให้คณะฯ จัดหาสิ่งสนับสนุนทางกายภาพเพ่ิมเติม เช่น ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ตู้บริการ ATM เป็นต้น ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อยู่ระหว่างการ
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ด าเนินการให้กองอาคารสถานที่เป็นผู้ออกแบบพ้ืนที่ว่าง และขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยตามระเบียบว่าด้วย
ที่ราชพัสดุต่อไป 

 

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 าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

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

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

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้ องสมุด 
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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

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

curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

4 4 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

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

3 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2 4 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลา
ของการจัดการศึกษา หลักสูตรฯ ได้พยายามวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ ได้แก่ 
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- การติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีลักษณะ
เป็นสหวิทยาการ (interdisciplinary) และมีความเป็นพลวัตร (dynamic) จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเนื้อหาย่อยของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

- การติดตามข้อมูลความพึงพอใจหรือความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- การติดตามตามสภาพข้อเท็จริงหรือปัญหาที่เกิดข้ึนในขณะจัดการเรียนการสอน โดยการ
รับฟังท้ังขณะที่ก าลังด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผลการเรียน 
และสะท้อนกลับให้ผู้สอนทราบ 

- การติดตามระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้วางระบบและกลไกการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ให้          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

ตารางที่ 9 แสดงระบบและกลไกในการเสริมสร้างคุณภาพของหลักสูตร 

ประเด็น ระบบ กลไก รอบระยะเวลา 
1. การออกแบบหลักสูตร

และพัฒนาหลักสูตร 
การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบเวลา 
- การวิจัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทีจ่ะ

เก็บข้อมูลป้อนกลับต่างๆ  
 

- การด าเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
- อาจารย์ประจ า

ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

- คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มาร่วมเป็นกรรมการ 

- ผู้วิพากษ์หลักสูตร
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ 

 
 
ภายในระยะ 5 ปี 
ที่ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
น ามาใช้จัดการ
เรียนการสอน 

การทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
- การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่น
ได้ส่วนเสีย 

- การสัมมนาภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

- การติดตามข้อมูลข่าวสารในวง
การศึกษา 
 

 
- การจัดประชุมกลุ่ม

ย่อยในแต่ละกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ที่ประชุมภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

- การท าแบบประเมิน
หลักสูตร 

- การอุทธรณ์ร้องเรียน
ของนิสิต 

 
ทุกภาค
การศึกษา 
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ประเด็น ระบบ กลไก รอบระยะเวลา 
- ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. กระบวนการเรียนการ
ส อ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผล 

การวางแผนการเรียนการสอน 
- การจัดตารางสอน 
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- การน าผลจาก มคอ.5 มาปรับปรุง

ใน มอค.3 

 
- ที่ประชุมหลักสตูรฯ 
- ที่ประชุมภาควิชาฯ  
- คณาจารย์ในหลักสูตร 

 
ทุกภาค
การศึกษา 

การติดตามการจดัการเรียนการสอน 
- การสอบถามจากผู้เรียนโดยตรง 
- การท าแบบประเมิน 
- การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
การประเมินผลการเรียนการสอน 
- การประชุมเพื่อพิจารณาการตัด

เกรด 
- การอุทธรณ์ร้องเรียนของนิสิต 
- การจัดท า มคอ. 5 
- การประเมินการเรียนการสอน

ระดับรายวชิา 
3. การใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัย 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสตูร 
- การน ากรณีศึกษาจากงานวิจัยมาใช้

ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรฐั
ประศาสนศาสตร์และการวิจัยสว่น
บุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร ์

- ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร ์

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาวิจัยฯ 

- วิจัย 1 ชิ้น/2 
ป ี

- ทุกภาค
การศึกษา 

4. สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกและบริ การ
สนับสนุน 

- การสอบถามจากแบบประเมิน 
- การประชุม/สัมมนาของภาควิชาฯ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

- อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- ทุกภาค
การศึกษา 

5. การรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
- การสัมมนาภาควิชาฯ 

 
 
- คณาจารย์ทุกคน 

 
 
ปีละ 1 ครั้ง 

ผู้เรียน 
- แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษา 
- การประเมินการเรียนการสอน 

 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 
มี.ค. – พ.ค. 

ศิษย์เก่า 
- แบบสอบถาม 
- การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์

 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 
เม.ย.-ก.ค. 

ผู้ใช้บัณฑิต 
- แบบสอบถาม 

 
- อาจารย์ประจ า

 
เม.ย.-ก.ค. 
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ประเด็น ระบบ กลไก รอบระยะเวลา 
- การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์ หลักสูตร 
ตลาดแรงงาน 
- การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท ์
- การเก็บข้อมูลทางโซเชียล

เน็ตเวิร์ค 

 
- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 
- เม.ย.-ก.ค. 
- ตลอดทั้งป ี

 
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 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบ
ผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

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

3 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

1 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

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

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล นิสติ/
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/
นักวิจัยที่
ท าผลงาน

ร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี  

ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมาย
เหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูง 
อาย ุ

การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน 
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวันออก 

ไม่
เกี่ยวข้อง 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวม                     
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งานวิจัยนิสิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ 

1 58440019 

58440519 

นางสาวพัชรภรณ์ 
เหลืองอ่อน 

นายภูมรัก วัชร
โสวรรณ 

ทัศนคติของนิสิตต่อจรรยาบรรณ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาจะน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน 

2 58440447 

58440474 

นายชฎาวุธ ลมปลวิ 

นายพิชิต จุลพล 

ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการ
ให้บริการของกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพาจะน าข้อมูลผลการศึกษาเพ่ือแก้ไขการให้บริการของกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

3 58440489 

58440461 

นางสาววิไลรัตน์ คง
ทิม 

นายธนากร เพ็ง
อินทร์ 

คุณภาพการให้บริการประชาชน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
จังหวัดชลบุร ี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน จังหวัดชลบุรีน าข้อมูลผลการศึกษาเพ่ือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น 

4 57440286 นางสาวกวินนาฎ  
นาคปฐม 

คุณภาพการให้บริการประชาชน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย
ไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
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ล าดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ 

57440550 นางสาวศิรดา  
ทองค าธรรมชาติ 

ต าบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี  

5 58440491 

58440023
    

นางสาวศศิธร 
สุพรรณกลาง 

นายสหภาพ ศรีไชย
มูล 

ความรู้ความเข้าใจของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองแสนสุขท่ีมีต่อ
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณ
กรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

เทศบาลเมืองแสนสุขจะน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่อง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6 58440446 

58440500 

นางสาวจิรัฐิติกาล 
ตุ้มวารีย์ 

 นางสาวสุวิมล เชา
วะปรีชากุล 

ทัศนคติของผู้ประกันตนในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุขที่มีต่อสิทธิ
ประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม 

องค์กรที่เก่ียวข้องจะน าข้อมูลที่ศึกษามาประกอบการแก้ไขและการพัฒนากองทุน
ประกันสังคมเพ่ือเกิดทิศทางความชัดเจนในการน านโยบายโครงการกองทุน
ประกันสังคมไปปฏิบัติ 

7 58440482 

58440496
 
  

 

นายยศวิญญ์ 
สืบสาย 

นายสิรภพ งามกนก 

ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนของบริษัทขนส่ง
ภายในประเทศเคอรี่ เอ็กซ์เพรส 
สาขาบางแสน 

บริษัทขนส่งภายในประเทศเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาบางแสน จะน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของประชาชนของ
บริษัทขนส่งภายในประเทศเคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาบางแสน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการ
ให้บริการที่ดีขึ้น 

8 58440354 นายเขตโสภณ การตัดสินใจของลูกค้าในการใช้ ธนาคารกสิกรไทยและสามารถน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการบริการ เพ่ือ
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ล าดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ 

58440509
 
  

พิริยะศิลป์ 

นายทศพร กาญจน
บุตร 

บริการแอปพลิเคชั่นของ ธนาคาร
กสิกรไทยในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี  

เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารและสอดคล้องกับความต้องการ
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด 

9 58440473 

58440499 

นางสาวพัชชา
พลอย ธนชัยรักษ์ 

นางสาวสุรพัศ หอ
ธรรมรัตน์ 

ประสิทธิภาพการให้บริการของ
บุคลากรในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวน จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลเมืองบ้านสวน จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการของบุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น  

10 58440480 

58440494 

นางสาวมัณฑนา จิ
นาพันธ์ 

นายสรรพวิท 
วิเชียร 

ผลกระทบของประชาชนจากการ
ก่อสร้างสะพานชลมารควิถี 84 
พรรษา จังหวัดชลบุรี 

จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก่อสร้างสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา 
จังหวัดชลบุรี ตระหนักถึงปัญหาและด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการของบุคลากร
ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

11 58440488 

58440462 

นายวันชนะ พฤทธิ
พงศ์ 

นายธนากิต อิน
ทกูล 

ความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบล
ดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองกับสภาพสังคมที่เป็นจริง 
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12 58440454 

58440449
  

นางสาวฐิติมนต์ 
พลอยกระจ่าง 

นางสาวชมพูนุช 
เนียมค า 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบล
ดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลดอนหัวฬ่อจะน าข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาใน
ด้านสังคม เช่น ท าให้สังคมและชุมชนในเขตดอนหัวฬ่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากข้ึน โดย
การเข้าไปให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตหรืออกกฎระเบียบในหมู่บ้าน ด้านสุขภาพ เช่น มี
นโยบายให้คุณหมอ พยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับ
โภชนาการ อาจมีการสาธิตการออกก าลังกาย เป็นต้น และด้านเศรษฐกิจ เช่น มีนโยบาล
ในการจัดประชุมด้านเศรษฐกิจภายในหมู่หารือถึงปัญหาแลช่วยกันแก้ไขปัญหาเป็นต้น 

13 58440492 

58440503 

นายศักชัยรัฐ เจริญ
การ 

นายอภิรัตน์ เพียสี
นุย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเขตพ้ืนที่เทศบาล
เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เทศบาลเมืองศรีราชาจะน าข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการน าไปพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองศรีราชา ให้เป็น
อย่างดี 

14 58440498 

58440493
 
  

นางสาวสุพรรษา 
พรานพนัส 

นายศุภวิชญ์ โรจน
ฤทธิ์พิเชษฐ์ 

ทัศนคติของประชาชนในเขต
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ที่มี
ต่อการเปิดใช้ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสาย 7 กรุงเทพฯ-
พัทยา 

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จะน าข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการน าไป
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตรงตามความตรงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

15 58440021 

58440458

นางสาวรัฐสภา 
ทรัพย์ไพบูลย์ 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของโครงการบ้านเอ้ืออาทร (นา
เกลือ) จังหวัดชลบุรี 

ผู้ที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการบ้านเอ้ืออาทร (นาเกลือ) จังหวัดชลบุรี จะน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการบริหารที่ดีข้ึน 
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  นายทวีศักดิ์ นิลโต 

16 58440452 

58440467 

นางสาวชุติมา แก่น
ท้าว 

นางสาวเบญญา 
วิลัย 

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลห้วยใหญ่ จังหวัด
ชลบุร ี

เทศบาลต าบลห้วยใหญ่จะน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเทศบาลต าบลห้วยใหญ่ดีขึ้น 

17 57441638 นายอธิเบต   เชื้อ
กุณะ 

การเตรียมตัวของประชาชนวัย
ผู้ใหญ่กลางคนในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต าบลหนอง
ปรือ จังหวัดชลบุรี  

ผู้ที่รับผิดชอบต าบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัว
ของประชาชนวัยผู้ใหญ่กลางคนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

18 58440471 

58440481 

นางสาวปุณิกา 
อารมณ์ชื่น 

นางสาวยศวดี ม่วง
ปิ่น 

ประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ต ารวจในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ี

เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดที่ดีขึ้น 

19 58440464 

58440485 

นายธีรพล เรทนู 

นายวรภัทร สุขทวี 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
จัดการสวนสาธารณะของ
กองทัพเรือยุทธการ อ าเภอสัตหีบ 

กองทัพเรือยุทธการ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาการจัดการสวนสาธารณะที่ตรงความตองการของ
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จังหวัดชลบุร ี ประชาชนยิ่งขึ้น 

20 58440686 

58440683 

นายวชิระ สุวิเศษ
ศักดิ์ 

นางสาวณัฐกฤตา 
วันเพ็ญ 

คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่
ประกอบอาชีพประมงทะเลในเขต
ต าบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี 

 

21 58440472 

58440448
  

นายพงศ์ภัทร นมะ
ภัทร 

นายชนาธิป สุทธิ
วุฒินันท์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา พิพิธภัณฯ
นิเวศป่าชาเลน ริมฝั่งแม่น้ าบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หน่วยงานในส่วนราชการที่เก่ียวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และ
กรมอุทกศาสตร์จะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไข เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา พิพิธภัณ
ฯนิเวศป่าชาเลน ริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

22 58440020 

58440460
  

นางสาวภารดี ยิ้ม
ปั่น 

นายธนโชติ เขื่อน
โยธา 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองสระแก้ว 

เทศบาลเมืองสระแก้วจะน าข้อมูลจากการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ต่อไป 

23 58440451 นางสาวชาลิสา การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบล
บางน้ าผึ้งในการพัฒนาชุมชนอย่าง

หน่วยงานในส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และ
แก้ไข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลบางน้ าผึ้งใน
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58440484
  

ทองวิจิตร 

นางสาววรดา เสว
กาพานิช 

ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

24 58440450 

58440661 

นายชาครินทร์ ผล
เกิด 

นายวีระยุทธ  บุษ
ภาค 

แรงจูงใจของประชาชนในการใช้
บริการรถสาธารณะผ่าน
แอพพลิเคชั่นแกร็ปแท็กซ่ี 
กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานในส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และ
แก้ไข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการใช้บริการรถสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็
ปแท็กซี่ กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

25 58440455 

58440036
  

นายณพกฤษณ์ ไก่
แก้ว 

นางสาวอรยา เนียม
สวย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะครัวเรือนตามนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพุค า
จาน จังหวัดสระบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลพุค าจาน จะน าข้อมูลจากการวิจัยไปปรับปรุงแก้ไข และน าไป
พัฒนาเป็นแผนนโยบายในการจัดการขยะครัวเรือนของชุมชน 

26 58440018 

58440490
  

นางสาวประภามาศ 
พาใจอ่อน 

นายวุฒิพงษ์ ท่า
พริก 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ตลาดสดและทางเท้าของเทศบาล
เมืองสิงห์บุรี 

เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจะน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดสดและทางเท้าให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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27 58440510 

58440402 

นางสาวนุศรา    
สิทธิวงศ ์

นางสาวพัชรพร   
สุวรรณลพ 

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการ
จัดการความปลอดภัยในบริษัท 
IRPC จังหวัดระยอง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และแก้ไข เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการความปลอดภัยในบริษัท IRPC จังหวัดระยอง 

28 58440681 

58440682 

นางสาวพิชญานิน  
นาคปฐม 

นางสาวศศิธร  
จตุรัส 

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
มีต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยา 

หน่วยงานในส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และ
แก้ไข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อเมืองพัทยา 

29 57441638 นายอธิเบต   เชื้อ
กุณะ 

การเตรียมตัวของประชาชนวัย
ผู้ใหญ่กลางคนในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต าบลหนอง
ปรือ จังหวัดชลบุรี  

หน่วยงานในส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาปรับปรุง และ
แก้ไข เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนวัยผู้ใหญ่กลางคนในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ต าบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี  

30 58440391 

58440459 

นายบวรรชต  ธารา
ดล 

ผลประทบของประชาชนที่เกิดจาก
บ่อก าจัดขยะในเขตเทศบาลต าบล

เทศบาลต าบลหนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี จะน าข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุง
ในการลดผลกระทบของประชาชนที่เกิดจากบ่อก าจัดขยะในเขตเทศบาลต าบลหนองอิ



หน้า 100 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ล าดับ รหัส ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย การใช้ประโยชน์ 

นายทศพร   สุข
อาสา 

หนองอิรุณ จังหวัดชลบุรี รุณ จังหวัดชลบุร ี
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รายงานผลการด าเนินงาน  AUN - QA criterion 11 ผลผลิต 

 การจัดการรียนการสอนของหลักสูตร รป.บ. สาขาวิชาการบริหารทั่วไปมุ่งให้ผู้ เรียนได้รับ        
การพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยคุณสมบัติตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ดังนั้น ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ ที่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการมาจึงเป็นสิ่งสะท้อน           
การพัฒนาได้เป็นอย่างดี ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 คุณภาพบัณฑิต 

 หลักสูตรฯ ก าหนดคุณภาพบัณฑิตด้วยการควบคุมให้เกิดมาตรฐานในเกณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่
กระบวนการรับเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์เทียบเคียงและ
ปรับปรุงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

ตารางที่ 10 แสดงกระบวนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

วัตถุประสงค์ของ
เกณฑ ์

การติดตามข้อมูล การเทียบเคียง วิธีการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

1. อัตราการสอบ
ผ่านมากข้ึน 

ฐานข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เทียบเคียงจากปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มาในรายวิชา
นั้นๆ 

- เทียบเคียงจาก
หลักสตูรอื่นๆ 
ในคณะฯ 
ระดับป.ตร ี

- หลักสตูรฯ หารือกับ
อาจารยผ์ู้สอนถึงแนว
ทางการปรับวิธีการเรียน
การสอนและการ
ประเมินผลใหม่ๆ ที่
สะท้อน ELOs มากขึ้น 

- อาจารยผ์ู้สอนน าการผล
การประเมินการเรยีน
การสอนและมอค. 5 มา
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

- การพัฒนาสื่อและ
เทคนิคการสอนสมัยใหม ่

- อาจารยผ์ู้สอนตดิตาม
ผลการเรยีนก่อนสิ้นสุด
ภาคการศึกษา พร้อม
คอยให้ผลสะท้อนกลับ
เพื่อการพัฒนา 

อัตราการสอบผ่านดี
ขึ้น  
ส่วนท่ียังคงมีปัญหา 
คือ อัตราการถอน
รายวิชา (W) จาก
สาเหตุการขาดเรียน
เกินก าหนดหรือการ
ขาดส่งงาน มิใช่
ปัญหาความ
บกพร่องด้านการ
เรียนรู้  
 

2. อัตราการ        
ตกออกที่ลดลง 

ฐานข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

- การเทียบเคยีง
ในแต่ละชั้นปี 
เทียบเคียง 

- เทียบเคียงจาก
หลักสตูรอื่นๆ 
ในคณะฯ 
ระดับป.ตร ี

- โครงการเตรยีมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยให้ค าแนะน าและ
ติดตามและช่วยวาง
แผนการเรียน 

-  

อัตราการตกออก
เนื่องจากผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์
ลดลง 
แต่พบว่ามีอัตราการ
ลาออกมาจากปญัหา
ส่วนตัวยังคงมีอยู่ 
เช่น รายได้ การหัน
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วัตถุประสงค์ของ
เกณฑ ์

การติดตามข้อมูล การเทียบเคียง วิธีการปรับปรุง ผลลัพธ์ 

ไปประกอบอาชีพ 

3. ระยะเวลา
ส าเร็จ
การศึกษาโดย
เฉลี่ยป็นไปตาม
แผนการศึกษา 

ฐานข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนและ
ประมวลผล 

- เทียบเคียงจากปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา 

- เทียบเคียงจาก
หลักสตูรอื่นๆ ใน
คณะฯ ระดบัป.
ตร ี

- เทียบเคียงจาก
มหาวิทยาลยัอื่น
ในหลักสูตรที่
คล้ายคลึงกัน 

- การร่วมประชุมจดั
ตารางเรียนและแผนการ
เรียนของหลักสูตร 

- การแนะแนวให้นิสติร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริม
ทักษะและประสบการณ์
ในระหว่างการศึกษา
แทนท่ีการลงทะเบียน
เรียนด้วยจ านวนหน่วย
กิตมากๆ เพียงอย่าง
เดียวเพื่อให้จบก่อน
แผนการศึกษา 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่คอยแนะน าแผนการ
เรียนกรณีที่นิสติตดิ W 
หรือ F เพื่อไม่ให้จบ
ล่าช้ากว่าแผนการเรยีน 

นิสิตที่จบล่าช้ากว่า
แผนการศึกษา
น้อยลง  

นิสิตที่จบเร็วกว่า
แผนการศึกษายังคง
มีอยู่เนื่องจาก
ระเบียบ
มหาวิทยาลยับูรพา
ก าหนดให้
ลงทะเบียนสูงสุด 21 
นก. ท าให้นิสิต
จ านวนมากพยายาม
ลงทะเบียนใหไ้ด้ 21 
นก.ต่อภาค
การศึกษา 

4. อัตราการมีงาน
ท ามากข้ึน 

ฐานข้อมูลจากกอง
แผนงาน 

- เทียบเคียงจากปี
การศึกษาท่ีผ่าน
มา 

- เทียบเคียงจาก
หลักสตูรอื่นๆ ใน
คณะฯ ระดบัป.
ตร ี

- เทียบเคียงจาก
มหาวิทยาลยัอื่น
ในหลักสูตรที่
คล้ายคลึงกัน 

- การจัดโครงการเสริม
ทักษะที่จ าเป็นและ
ส าคัญต่อการมีงานท า 

- รายวิชาต่างๆ สร้างผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง
ตามที่ก าหนดไว ้

- การส่งเสริมให้นิสิตใน
หลักสตูรเก่าฝึกงาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

- การติดตามข้อมลูจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
การพัฒนาหลักสูตร 

-  

 

 คุณภาพงานวิจัยของผู้เรียน  

นิสิตในหลักสูตรจะได้รับการพัฒนาให้สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยด้วยตนเองได้ผ่านรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรายวิชาการวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยหัวข้อการวิจัย       
ในละปีการศึกษาจะได้รับการชี้แนะโดยอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต่อยอดจากความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ความรู้                
สู่ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินตัดสินประเด็นปัญหาและน าเสนอทางออกต่อไปตาม          
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
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 ผลงานวิจัยที่ เกิดขึ้นนั้น หลักสูตรฯ พบว่าเริ่มมีการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านบริการวิชาการ       
แก่สังคม โดยเฉพาะแก่หน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษาหรือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ผลงานวิจัยของนิสิต
มีคุณค่ามากขึ้น  

ความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้จ้างงาน 

 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ หลักสูตรได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     
ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงอาศัยข้อมูลที่มีการรวบรวมมาแล้ว อาทิเช่น จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยบูรพา   
การส ารวจข้อมูลต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย มาวิเคราะห์และเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ ทั้งภายในคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์  
 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

4  

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผล
การเรยีนรู้ทั่วไป 

4  

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4  

2.1 รายละเอยีดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
2.2 รายละเอยีดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
2.3 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรูร้ายละเอยีดของหลักสตูร และข้อก าหนด

รายวิชาได ้
3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)                                              4  

3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถงึผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4  
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสตูรมสี่วนสนับสนุนการบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 3  
3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและ

ทันสมัย 
4  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 3  
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต 4  

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  

5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสมัฤทธ์ิของผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 3  
5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วยช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 

และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทราบ 
4  

5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการใหค้ะแนนมกีารประกันความเที่ยงตรง 
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

4  

5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรยีนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 

4  

5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  

6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ  
เพื่อเติมเต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

3  

6.2 มีการวัดสดัส่วนของผูส้อนต่อผู้เรยีน และภาระงานของผู้สอน และก ากับตดิตามเพื่อ
พัฒนาคุณภาพดา้นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพ และเสรภีาพทาง
วิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

3  

6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกจิกรรมอบรม

และพัฒนาตามความต้องการนั้น 
3  

6.6 การบริหารผลการปฏิบตัิงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพือ่สร้างแรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรยีนการสอน การวจิัย และการบริการวิชาการ 

3  

6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกีย่วกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมด้านการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  

7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน 
หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมดุ ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรดา้นสารสนเทศ และดา้น
การจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกส าหรบัต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า
ทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกนั 

2  

7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  
7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน และจดั

กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
2  

7.5 การบริหารผลการปฏิบตัิงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพือ่สร้างแรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรยีนการสอน การวจิัย และการบริการ 

2  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4  

8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อยา่งทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 

4  

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผูเ้รียน และมีการประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ ์

4  

8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความกา้วหน้าในการเรยีน ศักยภาพทางวชิาการ ภาระการเรียน
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กจิกรรมเสริมหลักสตูร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของ
ผู้เรยีน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

4  

8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอื้อต่อการเรยีน           
การสอน การวิจยั รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมยัทีส่นับสนุนการเรยีนการ

สอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบตัิการโครงการ ฯลฯ) 
4  

9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนนุการเรยีนการสอน 
และการวจิัย 

4  

9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมอือย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน การ
สอน และการวิจัย 

4  

9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรยีนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนและการวิจยั 

4  

9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถ
เข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

4  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  

10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสตูรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมลูป้อนกลับ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3  

10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร ประเมินหลักสตูรและปรับปรุงคุณภาพ
หลักสตูร 

4  

10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรยีนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกลา่วมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 

4  

10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 2  
10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

4  

10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพทีร่วบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการ
ป้อนกลับ จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  

11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตรา
การตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะเวลาในการศึกษา            
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า                      
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัย
ของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคณุภาพ 

2  

11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดบัความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคณุภาพ 

2  

ระดับในภาพรวม  3.45  
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รายงานจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
 

ส าหรับปีการศึกษา 2559 เมื่อปีการศึกษา 2560 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
จุดเด่น จุดเด่น 

การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่า่เสมอ น่ามากา่หนดผลการเรียนรู้
ของหลักสูตร 

มีการทบทวนผลการด่าเนนิงาน รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ผ่านมา และนา่มาปรับปรุง 
ELOs ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มศิษย์เก่าและบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

ผู้เรียนปัจจบุัน ศิษย์เก่า เจ้าหนา้ที่สายสนับสนุนมสี่วน
ร่วมในการให้ผลสะท้อนกลบัถึงความต้องการที่จะน่ามา
ก่าหนด ELOs 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดเด่น 

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสามารถนา่ไปใช้ใน 
การประกอบอาชีพเมื่อส่าเร็จการศึกษาได้จริง 

การน่าข้อมูลในสถานการณป์ัจจุบันมาวิเคราะห์ทิศ
ทางการจัดทา่หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
และมีการก่าหนดเนื้อหาที่มีรายละเอียดสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
- การสื่อสารถ่ายทอดรายละเอียดของหลักสูตรให้

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้หลากหลายช่องทางมาก
ขึ้น 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดเด่น 

การวางโครงสรา้งหลักสูตรอย่างเป็นระบบบนหลักของ 
Outcomes-based education (OBE) 

การจัดล่าดบัรายวชิาพฒันาจากระดับพื้นฐานสู่ระดบั          
การเรียนรู้ที่สูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การฝึกปฏิบัติในรายวิชาและการให้ผู้เรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้มปีระสบการณ์ในสายงานต่างๆ 

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒผิู้มีความเชีย่วชาญจากสาขาเฉพาะ
ด้านมาเป็นอาจารย์ผูส้อน เพื่อเสริมประสบการณ์จากผู้
ปฏิบัติจริง 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดเด่น 

การใช้กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนและมีกิจกรรม
เสริมทักษะนอกชั้นเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีห่ลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนในยุคปัจจบุัน 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
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ส าหรับปีการศึกษา 2559 เมื่อปีการศึกษา 2560 

การขยายผลให้รายวชิาตา่งๆ พฒันาวิธีการเรียนการสอน
และการประเมินผลที่มุง่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาก
ยิ่งขึ้น 

- การขยายเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- การประเมินผลและติดตามโครงการ/กิจกรรมการ

เรียนรู้ เพื่อน่าผลมาปรับปรุงให้การเรียนการสอน
บรรลุผลมากข้ึน 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดเด่น 

การมีคู่มืออาจารย์และการติดตามการประเมินผู้เรียนของ
หลักสูตร 

การมีคู่มือส่าหรับอาจารย์ผูส้อนในการเป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การน่าผลการประเมินมาร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างคณาจารยผ์ู้สอนเพื่อการปรับปรุงพฒันา 

- การร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการประเมินผลผู้เรียน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดเด่น 

อาจารย์มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอกเป็นส่วนใหญ่
และมีความรู้ความเชีย่วชาญเฉพาะทางชดัเจน 
 

- อาจารย์ผู้สอนมีกลยุทธ์การสอนที่ทันสมัยเหมาะกับ
ผู้เรียน  

- งบประมาณสนับสนนุในการผลติผลงานวิจัยและ
วิชาการอย่างเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวชิาการและการขอ
ต่าแหน่งทางวิชาการมากยิง่ขึ้น ตลอดจนการแสวงหา
โอกาสในการปฏบิัติพันธกิจด้านอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

- การมีระบบผลักดันให้ผู้วิจัยดา่เนินการวิจัยได้สา่เร็จ
ตามก่าหนดเวลา 

- การท่าแผนพัฒนาอาชีพรายบุคคลให้หลายมิติ 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น จุดเด่น 
-  

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การพัฒนาศักยภาพเฉพาะดา้นและการสร้างจิตบริการ
เพื่อสนับสนุนงานตา่งๆ  

N/A 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 
จุดเด่น จุดเด่น 

ระบบการให้ค่าปรึกษาที่สามารถรองรับการดูแลนิสิต
อย่างทั่วถึง 

อาจารย์ผู้สอนติดตามดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและให้
ค่าปรึกษาพร้อมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
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การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้กับนิสิตที่มีความ
พร้อมและความสนใจ 

การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดเด่น 

อาคารที่ท่าการแห่งใหม่มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทันสมัย - 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
การรักษาความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ภายในอาคาร 

- การจัดหาสื่อการเรียนที่ทันสมัยและรองรับการสืบคน้
ที่เหมาะสมกับรายวชิาต่างๆ 

- การสร้างความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดเด่น 

การตรวจอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
น่าปญัหาต่างๆ มาพิจารณาแก้ไขอย่างสม่่าเสมอ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 
- - การสร้างกลไกในการติดตามข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
- การส่งเสริมให้อาจารย์น่าผลงานวิจัยมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนมากข้ึน 

AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดเด่น 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา จุดที่ควรพัฒนา 

การเก็บข้อมูลจากศิษย์เก่าและน่าข้อมูลมาใชป้ระโยชน์ - การเทียบเคียงผลผลิตกับมหาวทิยาลัยอ่ืนๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

- การก่าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑติให้ชัดเจน 
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