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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบ ปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการ
ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN 
QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครง
ร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มี
ความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะ
เป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น 
และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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 (อาจารย์ ธีระพงษ์ ภูริปาณิก) 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  
 



 
หน้า ข รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สารบัญ 
 

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

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 2 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 4 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 5 
 AUN QA Version 3  
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 14 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 24 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 28 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 36 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 42 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 47 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 58 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 63 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 70 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 74 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 79 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง                                       
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 84 
ส่วนที่ 4 รายการหลักฐานอ้างอิง 89 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น มีนิสิตเท่ากับ 699 คน อาจารย์ประจ า 23 คน และอาจารย์พิเศษ 
4 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 6 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 13 คน  

งบประมาณในปี 2560 โครงการในหลักสูตรฯ ประมาณ 250,000 บาท และงบประมาณโครงการ
ของภาควิชา ประมาณ 600,000 บาท และงบประมาณทุนการศึกษา 200,000 บาท 
  

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

1. บุคคลกรสายวิชาการมีการพัฒนาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการท าวิจัยในหัวข้อ
เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น  

2. มีการดูแลติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและการใช้ชีวิตของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด   ด้วยการติดตามตามอย่างสม่ าเสมอตามระยะเวลาของกิจกรรมของนิสิตในระบบ รวมทั้ง
มีการติดตามกรณีท่ีนิสิตอาจต้องการค าแนะน าหรือความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย  ท าให้นิสิตมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน  
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จุดที่ควรพัฒนา   
1. เพ่ิมการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม  และน าข้อมูลมาปรับปรุงผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังให้แสดงถึงความเฉพาะทางของศาสตร์ด้านการบริหารท้องถิ่นและการเรียนรู้ทั่วไปให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

2. การเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ แล้วน ามาประเมินเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงให้เกิดผลดียิ่งขึ้น  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถปุระสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

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

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

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. ELO 
3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง ปี พศ. 

2559 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 2554 ซึ่งท าการปรับปรุงตาม
รอบ 5 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษา โดยมีการปรับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น และหลักสูตรฯ ปี 2559 นี้ เริ่มใช้
เมื่อเดือน มีนาคม พศ. 2559   
  
 ปรัชญา  
 หลักสูตร ฯ  มีปรัชญามุ่งผลิตบัณฑิตหรือนักวิชาชีพให้มีความรอบรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่งบนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นาใฝ่สันติ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นแบบอย่างใน
การเป็น นักบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างมีดุลยภาพและสอดคล้องกับหลักการปกครอง
ท้องถิ่นที่ดี  
 
 ความส าคัญ 
 การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีความเก่ียวโยงกัน และสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของท้องถิ่น 
รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ อย่างมีพลัง การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของ
แต่ละภูมิสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาที่มั่นคงของ
ประเทศชาติโดยรวม อันจะก่อให้เกิดทุนทางปัญญาแก่ผู้เรียนและสังคม  
  
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการบริหารท้องถิ่นที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหาร
จัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น  
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ฯ มีกรอบมาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีต่้องการสร้าง
บัณฑิตด้านการบริหารท้องถิ่นที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผล
การเรียนรู้ทีค่าดหวังมีที่มาจากหลักสูตรที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของของหน่วยงานท้องถิ่น และได้
ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หลักสูตรจึงก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ดังที่ปรากฏใน มคอ. 2  ดังนี้ 
 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะบรรลุผลการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณสมบัติ (ELOs)  ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม (Morality) 
 2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Administrative 
Knowledge) 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางรัฐประศาสศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสถานภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม (Administrative Skills) 
 4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  (Collaboration) 
 5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้
อย่างถูกต้อง (IT & Communication Ability) 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     135 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30    หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  99   หน่วยกิต 

      หมวดวชิาเอกบังคับ      69    
      หมวดวชิาเอกเลือก      30    

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต 
 
วิชาโท  

 
18   หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

5 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 

8 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   - 

9 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา - 

10 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

11 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ  1 2 3 4 5 และ 12 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

 
รหัสหลักสูตร 25480191106912 
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ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1. นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก ประธานหลักสูตร 
2. นางอมรทิพย์ อมราภิบาล ผู้ประสานงานหลักสูตร 
3. นางสาวสโรชา แพร่ภาษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(1)     นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก 
 ผลงานทางวิชาการ 

ภัทรมน สาตรักษ์, ธีระพงษ์ ภูริปาณิก และสกฤติ อิสริยานนท์. (2557). Constitutional  
  Referendums:  The Theory and Practice of Republican Deliberation (Book  
  Review). วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 6(2).  

Satalak, P. & Puripanik, T. (2013). The statehood concept of ASEAN countries in 
international law perspective : some unique characteristics. In International 
Conference "Thailand - Korea Joint Symposium 2013". on 7 January 2013. 

Satalak, P. & Puripanik, T. (2012). The Comparative Study on State Policy  for the 
Contesting Area of Three Southern Provinces of Thailand and Aceh of 
 Indonesia. In proceedings in international seminar and IAPA Annual 
Conference 2012. (12-14 June 2012), University of Brawijaya, Malang Indonesia. 

ภัทรมน สาตรักษ์, ธีระพงษ์ ภูริปาณิก และสกฤติ อิสริยานนท์. (2558). ประชามติกับผลในทาง 
  กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีควิเบกและไครเมีย. วารสารการเมือง การบริหาร 
  และกฎหมาย, ๗(4). 

ธีระพงษ์  ภูริปาณิก. (2554). ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในเขตภาค 
  ตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 3(2). 

 
 (2)     นางอมรทิพย์ อมราภิบาล 

ผลงานทางวิชาการ  
           อมรทิพย์ อมราภิบาล. (2561) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความหวาดกลัวอาชญากรรมใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติในพัทยาและบางแสน จังหวัดชลบุรี. Veridian E Journal, Silpakorn 
University. ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ. 2975 – 2992. ปีที่ 
11  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2561 

Waiphot Kulachai and Amornthip Amaraphibal. (2017). Developing A Causal Model 
of Turnover Intention of Police Officers in the Eastern Region of Thailand. 
International Journal of Arts & Sciences. 473–486  (2017)  Volume 10, No. 
01 
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อมรทิพย์ อมราภิบาล และ ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (2560). นักพนันรุ่นเยาว์ ...... เหยื่อหรือผู้กระท า
ผิด? วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3. กันยายน – ธันวาคม  
2560, 383-402 

อมรทิพย์ อมราภิบาล. (2559). เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปัจจัยเสี่ยง      
      ผลกระทบต่อสุขภาพจิต และการปรึกษาบุคคลที่สาม. วารสารวิทยาการวิจัยและ

วิทยาการ ปัญญา, 14(1).  
   Amaraphibal, A., Rujipak, T., & Payakkakom, A. (2013). A Model Explaining Violent 

  Behavior among Youth: A Case Study of Middle School Students in 
Bangkok,   Thailand. International Journal of Asian Social Science, 3(3), 
703-726. 

 
(3)   นางสาวสโรชา แพร่ภาษา 
    ผลงานทางวิชาการ 

   สโรชา แพร่ภาษา. (2558). การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในภาคสาธารณะส าหรับยุคโลกาภิวัฒน์. ประชุม 
  วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน  
  พ.ศ.2558, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี. 

 
(4)   นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ 
 ผลงานวิชาการ 

กัญญาภัค อยู่เมือง และ ชยาภรณ์ จตุพรประสิทธิ์ (2560). การท่องเที่ยวชุมชน (Community 
Tourism) กับการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืน: หมู่บ้านก าปอง ค าห้วยแก้วกิ่วอ าเภอแม่
ฮอน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9(3) 

 (ได้รับการตอบรับตีพิมพ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตีพิมพ์เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2560)  

 
(5)    นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ 
 จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ. (2558). อาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ 
       ประสิทธิผลองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือตอบรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
       กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมนวนคร The 3rd CAS National and International         
                  Conference 2015 (CASNIC 2015) “Education Reform for Social Justice: The  
  New Challenge”. Collage of Asian Scholars Khon Kaen, Thailand. ใน รวม 
  บทความและบทคัดย่อ (Abstract & Proceedings). September 11th, 2015. 
 เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิตรลดา  ตรีสาคร. (2558).  ประสิทธิภาพการบริหารต่อระบบ              

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2).  
เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์. (2558). การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง

ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยด้านสุขภาพอนามัยในมิติด้านอาชีวอนามัย เพื่อ
ตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558. ใน การประชุม
วิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 10 “การบริหารและการจัดการเพ่ือ
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ปฏิรูป”. วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 
ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  

          เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และบุญฑริกา วงษ์วานิช. (2557). รูปแบบของภาวะผู้น าต่อประสิทธิผลของ
ผู้น าที่มีต่อองค์กร : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร : เขตมีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง. 
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  2(1).  

          เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักด์ิ  สุรังคพิพรรธน์. (2556). ประสิทธิภาพและคุณภาพ การจ้างคน    
          ภายนอก (OUTSOURCE) ของการเคหะแห่งชาติในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. ใน การ
ประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3. 
31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่.  

          เขมมารี  รักษ์ชูชีพ  จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์ และกุณฑล  ทองศรี. (2555). ปัจจัยที่มีความรู้มุ่งสู่ 
      ความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม.  In Rajabhat      
       Mahasarakham University The 4th  International Conference on Sciences  
          and Social Sciences 2014 Integrated Creative Research for Local  
       Development tower the ASEAN Economic Community ICSSS 2014. 

September 18-19/2014. 
          นฤมล  จิตรเอื้อ และเขมมารี รักษ์ชูชีพ. (2555). บุคลิกภาพและอารมณ์ต่อความคาดหวังของ 
      นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการที่พักอ าเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่.  ใน บทคัดย่อ การประชุม

วิชาการ ระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน.  25-26 ธันวาคม 2555 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

           เขมมารี  รักษ์ชูชีพ และจิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารปัญญา
ภิวัฒน์, 3(2).  

          เขมมารี รักษ์ชูชีพ  และชนงกรณ์  กุณฑลบุตร. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้มุ่งสู่      
      ความปลอดภัยของหัวหน้างานในโรงงานอุตสาหกรรม. ใน บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ      
      ระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน. 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัย        
      ศรีนครินทรวิโรฒ. 
          นฤมล  จิตรเอ้ิอ และเขมมารี  รักษ์ชูชีพ. (2555). กลยุทธ์การจูงในการท่องเที่ยวระยะยาวแบบ

เปี่ยมสุขของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ. Global Business and Economics 
Review, 7(2).  

          เขมมารี  รักษ์ชูชีพ. (2555). ความพึงพอใจของลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุนต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วารสารปัญญา
ภิวัฒน์, 3(2). 

          วิเชยีร วิทยอุดม และเขมมารี รักษ์ชูชีพ. (2555). ของนักศึกษาต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 
กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.      

   
ตารางคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2559 คุณวุฒิ/ ต าแหน่ง ตรงหรือ ประวัติการศึกษา 
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ระดับ
การศึกษา 

ทาง
วิชาการ 

สัมพันธก์ับ
หลักสูตร 

1. นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก ปริญญาโท อาจารย ์ ตรง รป.บ. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

2. นางอมรทิพย์ อมราภิบาล ปริญญาเอก อาจารย ์ สัมพันธ์ ปร.ด. (อาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม) 

คม. (วิจัยการศึกษา) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ) 

3.นางสาวสโรชา แพร่ภาษา ปริญญาเอก อาจารย ์ ตรง ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
ศศ.บ. (การจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
บธ.บ. (การตลาด) 

4. นางสาวชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธ์ิ  

ปริญญาโท อาจารย ์ สัมพันธ์ MA. Political Science) 

5.นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ     ปริญญาเอก ผศ. ตรง ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา) หลักสูตร 
   นานาชาติ ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม.(การสื่อสารและการจดัการธรุกิจ)  
   หลักสูตรนานาชาติ ภาษาอังกฤษ  
ศ.บ. (การคลังสาธารณะ) 

 
ตารางอาจารย์ผู้สอน และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.นายธีระพงษ์ ภูริปาณิก อาจารย ์ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 2545 /  
2.นางสาวสโรชา แพร่ภาษา อาจารย ์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 2557 /  
3.นางสาวอมรทิพย์ อมราภิบาล อาจารย ์ ปร.ด.(อาชญาวิทยาฯ) 2555 /  
4.นางสาวชยาภรณ์ จตรุพรประสทิธ์ิ  M.A..(Political Science) 2542 /  
5.นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ อาจารย ์ ปร.ด.(การบริหารการพัฒนา) 2550 /  
6.นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช อาจารย ์ M.P.A. (Public Affair) 2520  / 
7.นายสมคดิ เพชรประเสริฐ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2549 /  
8.นายธีรพงษ์ บัวหล้า ผศ. Ph.D. (Regional and Rural 

Development Planning) 2555 
/  

9.นายสัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ ์ ผศ. Ph.D.(Political Science) 2542 /  
10.นายอนุรัตน์ อนันทนาธร อาจารย ์ Ph.D.(Public Administration) 2557 /  
11.นายปิยะ นาควัชระ อาจารย ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2551 /  
12.นายวัลลภ ศัพท์พันธุ ์ อาจารย ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2554 /  
13.นายวิทยา เชาว์เจริญรัตน ์ อาจารย ์ รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2555 /  
14.นายสกฤติ อิสรยิานนท์ อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2554 /  
15.นายไพฑูรย์ โพธสิว่าง รศ. ร.ด.(รัฐศาสตร์) 2532 /  
16.นายสรชัย ศรีนิศานต์สกลุ อาจารย ์ ปร.ด.(สหวิทยาการ) 2557 /  
17.พันต ารวจโทประลอง ศิริภลู อาจารย ์ น.ด. 2556 /  
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

18.นายวสุธร ตันวัฒนกุล รศ. Ph.D. (Biomedical Science) 2551 /   
19.นางชลธิชา ภูริปาณิก อาจารย ์ ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 2555  / 
20.นายจีระ ประทีป รศ. ร.บ. 2518, ร.ม.  2525  

M.P.S. (Policy Science) Saitama U., 
Japan 2533 
ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
2550 

 / 

21.นายภูษิต แจ่มศร ี อาจารย ์ รป.ม. 2547  / 
22.นางสาวกัญญาภคั อยู่เมือง อาจารย ์ รป.ม. (การจดัการภาครัฐและเอกชน)   

2546 
/  

23.นางสาวจงรักษ์ เมธาวรกลุ อาจารย ์ น.ม. (กฎหมายเอกชนธุรกิจ) 2550 /  
24.นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ ์ อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบ

สารสนเทศ) 2553 
 / 

25.นายบุญร่วม นภาโชต ิ อาจารย ์ Ph.D. in Claremont Graduate School, 
USA 2524 

/  

26.นายสุพจน์ บุญวิเศษ รศ. รด.2548 /  
27.นายพงศธร แก้วมณ ี อาจารย ์ M.P.A. (Public Administration) 2556 ลาศึกษาต่อ  
28.นางสาวนพวรรณ พ่ึงพา อาจารย ์ M.P.A. (Public Administration) 2556 ลาศึกษาต่อ  

 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
ตารางอาจารย์พิเศษ และคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 
   หมายเหตุ 
1. นายวีระวิทย์ วิวัฒนวานิช อาจารย ์ M.P.A. (Public Affair) 2520  
2. นางชลธิชา ภูริปาณิก อาจารย ์ ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 2555  

3. นายจีระ ประทีป รศ. ร.บ. 2518  

4. .นายภูษิต แจ่มศร ี อาจารย ์ รป.ม. 2547  
5. นางสาวชนนิกานต์ รอดมรณ ์ อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบ

สารสนเทศ) 2553 
 

  / เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. .....2554............ 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. ...2559........ 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 / เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 / เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 / เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  / เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
  / เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 / เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ (ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12) 

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

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

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

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

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

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ ก าหนด 

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

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

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

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

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

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

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 
 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อ 1.1  การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 
 มหาวิทยาลัย 
 จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีจะเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
(Wisdom of the East for the Future of the Nation) โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจเพ่ือเพ่ือเป็น
แนวทางด าเนินงานชี้น าการด าเนินงานขององค์ใน 3 ด้าน คือ  
 ด้านที่ 1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ ทาง
วิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 ด้านที่ 2 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม การ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
 จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีแนวทางด าเนินงานที่มี
เป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตที่ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณสมบัติของการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ    
 หลักสูตรฯ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2554 ภายใตค้วามร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
เป้าหมายที่จะ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  โดยในระยะแรกบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหลัก  ต่อมาในการปรับปรุง ปี 2559 มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรใหม่ และกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพิจารณาเห็นว่ารายในรายวิชาเฉพาะของสาขาของหลักสูตรยังมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาให้
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “การเป็นขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน”  ซึ่งหมายถึงการเป็น
แหล่งความองค์รู้เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะของภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงกับปัญหาร่วมสมัย  กรรมการพัฒนา
หลักสูตรจึงมีมติให้ก าหนดให้มีรายวิชาที่เป็นปัญหาร่วมสมัยและปัญหาเฉพาะของภาคตะวันออกไว้ใน
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 เช่น รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และวิชา
โลกภิวัฒน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเชียน   
 จากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบน าทาง  น าไปสู่การก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร คือ ต้องการสร้างบัณฑิตด้านการบริหารท้องถิ่นที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญการบริหารจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีท่ีมาจากหลักสูตรที่ก่อตั้งขึ้นโดย
ความร่วมมือของของหน่วยงานท้องถิ่น และได้ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรจึงก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ดังที่ปรากฏใน มคอ. 2  ดังนี้ 
 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะบรรลุผลการเรียนรู้เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้
ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม (Morality) 
 2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Administrative 
Knowledge) 
 3. สามารถประยุกต์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสถานภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม (Administrative Skills) 
 4. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  (Collaboration) 
 5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
(IT & Communication Ability) 
 
 สรุป ในรอบปี 2559 หลักสูตรมีการปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม   
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ข้อ 1.2  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 

 เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความช านาญ มีทักษะในวิชาเฉพาะสาขา รวมทั้งมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นที่สามารถน าไปใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตทั่วไป และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
ในปฏิบัติงานตามวิชาชีพ  หลักสูตรจึงจัดรายวิชาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาครบทุกมิติ ทั้งผลการเรียน
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป ดังนี้  

1) หมวดวิชาเฉพาะ 69 หน่วยกติ และวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต รับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ครอบคลุมมิติเนื้อหาเฉพาะของสาขาวิชา (Specific Learning Outcomes)  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  การตอบสนองผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาเอกบังคับ ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
 K1 K2 K3 K4 K5 S1 S2 S3 S4 

67710159 ทฤษฎีองค์การและการจัดการท้องถิ่น    ●    ●  
67710259 การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่  ● ○     ● ○  
67712159 หลักนโยบายสาธารณะ ● ○    ●  ○  
67714159 หลักรัฐศาสตร์ ●     ●    
67714259 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ●  ●   ●   ● 
67714359 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น ● ●  ○  ○ ● ○ ● 
67714459 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ● ●     ● ○  
67722259 การวางแผนและการบริหารโครงการท้องถิ่น ● ●  ○    ●  
67723159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ● ○    ● ○   
67724559 การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ ● ●  ○  ○ ●  ● 
67730359 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง    ●  ○ ●   
67730459 การจัดการภัยพิบัติ ●      ○   
67730559 การจัดการเมืองและชนบท  ● ○    ○  ●  
67730659 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ● ○    ● ○   
67734659 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ●     ●    
67734759 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น ● ○     ●   
67737159 การจัดการการเงินและการคลังท้องถิ่น ●   ○   ○ ●  
67743259 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ●    ○  ●   
67744859 จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับการ

บริหาร ● ○   
 

●   
 

67744959 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  ○ ○ ● ○ ●   ●  
67748159 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต ○ ●    ●    
67749159 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น                                             ●     ○   
วิชาเอกเลือก          
67720759 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ● ○   
 

 ○ ● 
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67720859 การบริหารการพัฒนาส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ● ○  ○ 

 
● ○ ○ 

 

67725159 การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ    ●    ●  
67725259 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ● ○     ● ○  
67725359 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น ● ○     ●   
67725459 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น ●      ●   
67730959 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ○ ●     ●   
67733359 ภาวะผู้น า  ●    ○ ●   
67735559 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ● ○     ●   
67735659 การบริหารส านักงานท้องถิ่น ●     ○ ●   
67735759 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ●    ○   ● 
67735859 ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  ●  ○   ● ○  
67741159 สถิติส าหรับนักบริหารท้องถิ่น ○     ●    
67745959 โลกาภิวัตน์กับการบริหารงานท้องถิ่น

อาเซียน 
   ● 

 
●   

 

67746159 ท้องถิ่นศึกษา ○ ○    ○ ●   
67746259 การวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  ●    ● ○ ●   
67742359 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ●      ●  
หมายเหตุ:  ● ความรับผิดชอบหลัก       ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

 ค าอธิบาย 
ELO1: 
    S1,  S2 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต
ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
(Morality) 

ELO2: 
 K1, K2, S1  

มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Administrative 
Knowledge) 

ELO3: 
  K3,  K4 

สามารถประยุกต์ความรู้ทางรัฐประศาสศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสถานภาพ
ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม (Administrative Skills) 

ELO4: 
  S2 

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  (Collaboration)  

ELO5: 
  S3, S4,K5 

มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง (IT & Communication Ability) 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ารายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกซ่ึงมีเนื้อหาความรู้ ความช านาญ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานท้องถิ่น  ถูกกระจายความรับผิดชอบ
หลักในการให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะปัญญาในศาสตร์เฉพาะของสาขา  ซึ่งจะท าบัณฑิตเป็นนักวิชาชีพ
ให้มีความรอบรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในสาขา   
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 นอกจากนั้นในรายวิชาเฉพาะเหล่านี้ยังรับผิดชอบผลการเรียนรู้ทั่วไป ด้วยการสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมผ่านกิจกรรมย่อยๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน เช่น การเข้าชั้นเรียน การท างานกลุ่ม ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความรับผิดชอบหลักของบางรายวิชาที่ถูกก าหนดให้รับผิดชอบผล
การเรียนรู้ในระดับสูงแต่ถูกก าหนดในโครงสร้างให้เป็นวิชาปี 1 คือ วิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ
ท้องถิ่น ที่ถูกก าหนดความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ในระดับวิเคราะห์ (K4) ซึ่งอาจจะสูงเกินไปส าหรับ
ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีแผนจะท าการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป 
 นอกจากนั้นในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยถูกก าหนดความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ในระดับสังเคราะห์ 
(K5) ซึ่งหมายถึงการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  ก็อาจจะเป็นการคาดหวังผลการเรียนรู้สูงเกินไปส าหรับการ
วิจัยในระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการหลักสูตรจึงอาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเช่นเดียวกัน 
 

2) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต รับผิดชอบผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic Learning 
Outcomes)  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพ
ชีวิตบัณฑิตบูรพา 3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  4) กลุ่มวิชา
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมด้านทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นที่
จะสามารถน าไปใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวัน (Generic Learning Outcomes)  เช่น ทักษะด้าน
ภาษา การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงด้วยเหตุและผล การวิเคราะห์เชิงปริมาณพ้ืนฐาน 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมของบุคคลทั่วๆ ไป ซึ่ง
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจัดการเรียนการสอนโดยส่วนกลาง           
 นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาแล้ว ในรอบปีการศึกษา 2560  หลักสูตรยังได้จัด
กิจกรรมสร้างคุณลักษณะพิเศษให้กับบัณฑิต  ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดัง
ตารางที่  2   
 
ตารางท่ี 2  การตอบสนองผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะพิเศษของกิจกรรมโครงการหลักสูตรฯ และ
โครงการภาควิชา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของนิสิต 
การด าเนินการในปี 2560 ประเมิน 

การเรียนรู้ด้านการ
ปรับตัวสู่สังคม 

การเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต 
ในโครงการ
หลักสูตร ภาควิชา 
และคณะฯ 

โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 วันที่ 13-
14 พ.ย. 60 ซึ่งหลักสูตรร่วมกับ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

- ประเมินความพึง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 

การเรียนรู้ด้าน
องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 677483 
สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 
20-23 มี.ค. 61         

- อภิปราย ซักถาม 
สรุปความรู้ ท า
รายงาน 

การเรียนรู้ด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ 

โครงการลงพ้ืนที่
ชุมชน 

โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ 
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี วันที่ 27-28 

- อภิปราย ซักถาม 
สรุปกิจกรรม 
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เม.ย. 61 ซึ่งหลักสูตรร่วมกับภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

- ความสามารถใน
การให้ข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหาชุมชน 

การเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์และ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

เรียนรู้ทักษะการ
ท างาน 
วัฒนธรรมองค์กร 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใน
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ วันที่ 28-30 เม.ย. 61 
2. โครงการฝึกประสบการณ์ต่างแดน 
ประเทศกัมพูชา วันที่ 5-8 มิ.ย. 61 
3.โครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา 
วันที่ 19 พ.ค. 2561 

- ท ารายงานสรุป 
- ถ่ายทอด/ 
สัมมนาสหกิจ/
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์   

 
 จากตารางที่ 2  กิจกรรมโครงการของคณะ ฯ ของภาควิชา ของหลักสูตร และรายวิชาสหกิจ
ทางการปกครองท้องถิ่น  จะเสริมใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะพิเศษด้านการปรับตัวสู่สังคม การเรียนรู้ด้าน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การเรียนรู้ด้านชุมชนสัมพันธ์ และมีลักษณะเฉพาะด้านประสบการณ์และ
การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  และหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป   
  
   โดยสรุป   หลักสูตรออกแบบรายวิชาเฉพาะท่ีครอบคลุมส าหรับการให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้
เฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการบริหารงานท้องถิ่น และผลการเรียนรู้ทั่วไป พื้นฐานทักษะเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการท างาน ทักษะทางสังคมที่จ าเป็น การปรับตัว และการด าเนินชีวิตภายใต้กฎเกณฑ์
ของสังคม ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม และจัดโครงการ กิจกรรมเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
คุณลักษณะพิเศษส าหรับการใช้ชีวิตทั่วไปและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ  
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ข้อ 1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนวิสัยสทัศน์ของมหาวิทยาลัย พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ ฯ 
ภาควิชา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างชัดเจน  ดังตารางที่  3  
 
ตารางท่ี 3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องต่อ
การก าหนด

ELOs 

รายละเอียด แหล่งข้อมูล 

1. วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลั
ยบูรพา 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน www.buu.
ac.th 

2. พันธกิจ
มหาวิทยาลั
ยบูรพา 

ด้านที่ 1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างเสรีภาพ ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐาน
ของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 ด้านที่ 2 ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านที่ 3  ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะใน
รูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา 
และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

www.buu.
ac.th 

3. เกณฑ์
คุณสมบัติ
ของสมาคม 
รปศ. 

เนื่องด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา อยู่
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิก าหนดโดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์  
ส่งผลให้การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการออกแบบรายวิชาใน
หลักสูตรโดยค านึงถึงเกณฑืมาตรฐานที่สมาคม ฯ ก าหนดให้ไว้  

เกณฑ์
รับรอง
มาตรฐาน
หลักสูตร 
สมาคมรัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

4. ข้อมูล
สะท้อน
กลับจากผู้
มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. ผู้ใช้บัณฑิต   
หลักสูตรพิจารณาความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ในสังคม ซึ่งตลาดแรงงานของบัณฑิตไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะหน่วยงาน
ท้องถิ่น โดยสามารถท างานในหน่วยงานทั้งภาครัฐอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ท้องถิ่น 
และหน่วยงานเอกชน ในการปรับปรุงหลักสูตร จึงได้มีการปรับปรุงโดยน า
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และ
หน่วยงานเอกชนเข้ามาท าการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องของ
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ตลาดแรงงานมากข้ึน  โดยน าข้อมูลจากการประเมินผลสหกิจศึกษาใน
ส่วนความคิดเห็นจากหน่วยงาน (พ่ีเลี้ยง) ที่รับนิสิตฝึกงาน รวมทั้งข้อมูล
จากการศึกษาดูงานรายวิชาต่างๆ  มาปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตร  
 ผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา พบว่า นิสิตมีจุดเด่นในเรื่องความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในระดับดี  
แต่ยังมีในส่วนที่ควรเพ่ิมเติม ได้แก่ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับระบบหนังสือราชการ  ซึ่งหลักสูตรได้
น าความต้องการของหน่วยงานมาปรับปรุงการด าเนินงานโดย จัด
โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานส าหรับใช้ในส านักงาน โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  รวมทั้งเปิดสอนรายวิชาการบริหาร
ส านักงานท้องถิ่น (รหัสวิชา 67735659) เป็นวิชาเอกเลือกให้นิสิตเรียน 
โดยเน้นหัวข้อเกี่ยวกับระบบงานสารบัญ ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการ
ของหน่วยงาน   
 นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังน าข้อมูลจากการปัจฉิมนิเทศการ
ฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษา มาปรับปรุงหลักสูตร เช่น หน่วยงาน
ต้องการให้มีการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบหนังสือราชการ และทักษะการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของส านักงาน  หลักสูตรจึงได้จัดให้มี
รายวิชาบริหารส านักงานในหลักสูตรปรับปรุง ปี 2559  และมีโครงการ
ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงาน   
 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากโครงการสหกิจฯ สะท้อนความต้องการ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหน่วยงานราชการท้องถิ่นเท่านั้น ในรอบการด าเนินงาน
ปีต่อไป หลักสูตรจะขยายการรับฝังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน 
เช่น หน่วยงานราชการอ่ืนๆ (ที่ไม่ใช่ระดับท้องถิ่น) หน่วยงานภาคเอกชน 
รวมถึงหน่วยงานในชุมชนอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสะท้อนความต้องการผู้มี
ส่วนได้เสียให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
2. ด้านผู้เรียน  
 หลักสูตรฯ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3  หรือ มคอ. 4 
ซึ่งจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาและ
แผนการเรียนการสอน วิธีการสอน การวัดผล และข้อก าหนดให้กับผู้เรียน
ในคาบแรกของการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ  ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ครบถ้วนทุกวิชาให้ ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน  ที่นิสิตสามารถเข้าถึงได้ใน
ระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย   นอกจากนั้น  หลักสูตร
ยังได้ก าหนดให้ผู้สอนท าเอกสารประมวลรายวิชา แจกให้นิสิตในการเรียน
การสอนในคาบแรกของรายวิชา  
 ส่วนผู้เรียน สามารถสะท้อนความต้องการสู่หลักสูตร ด้วยการ
ประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่ลงทะเบียบเรียน ผ่านระบบ
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ประเมินออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  ความคิดเห็นของผู้เรียนปรากฏใน 
มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา ซึ่งผู้สอนและหลักสูตรน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องของผู้เรียนได้มากข้ึน 
 ตัวอย่างรายวิชาที่ด าเนินงาน ในรอบ ปี 2560  เช่น ในรายวิชา
การบริหารส านักงานท้องถิ่น  จากผลการประเมินของนิสิตพบว่าเนื้อหา
รายวิชาไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0  ผู้สอนได้ท า
การปรับปรุงให้ทันสมัยโดยใช้กรณีศึกษาผ่านคลิปจากเว็ปต่าง รวมทั้งการ
ให้ท ารายงานเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องมือและระบบการบริหารส านักงาน
ใหม่ๆ ซึ่งผลการปรับปรุงพบว่านิสิตมีความตื่นตัวและมีความพึงพอใจกับ
เนื้อหาใหม่ (จากการพูดคุยไม่เป็นทางการ การสังเกตของผู้สอน และผล
การประเมินการเรียนการสอนของผู้เรียน) 
3) ด้านศิษย์เก่าและบัณฑิต  
หลักสูตรฯ มีโครงการประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีท าเป็นประจ าทุกปี
และน าข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรฯ   
4) ด้านผู้สอน   
 หลักสูตรจัดท าคู่มืออาจารย์ (ผู้สอน)  และคู่มือหลักสูตรที่
แจกจ่ายให้ผู้สอน  รวมทั้งกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพูดคุยกับผู้สอน
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของผู้สอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้สอนใหม่  ที่อาจต้องการค าแนะน าทั่วๆ ไป และผู้สอนสะท้อนอุป
สรรค์ปัญหาที่ได้จากผลการประเมินโดยผู้เรียนตามแบบ มคอ 5. และการ
สอบถามผู้เรียนด้วยวาจา การสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียนของผู้เรียน     

   
 หลักสูตรมีการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่  ELOs แก่ผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น  

- คูม่ืออาจารย์ (ผู้สอน)  
- คู่มือหลักสูตรที่แจกจ่ายให้แก่อาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- Website คณะรัฐศาสตร์ 
- โครงการ Open House โครงการกิจกรรมในชุมชน และงานภาคสนามที่หลักสูตรท าร่วมกับคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และภาควิชา เป็นต้น   
  
 โดยสรุป ในรอบปี 2560 หลักสูตรการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการ
ด าเนินการมากขึ้น มีการช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลายภาคส่วน ได้แก่ ด้านผู้เรียน ผู้สอน 
ผู้ใช้บัณฑิต  ทั้งในแง่การให้ข้อมูลและการรับข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 - เล่ม มคอ.2 , คู่มือนิสิต คู่มือผู้สอน 
 - แผ่นพับ โปสเตอร์, ข้อมูลน าเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เว็ปไซต์คณะและมหาวิทยาลัย 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 
 

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

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ 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 ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้นๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืนๆ 

 

 
 
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 

3 3 

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

 รายละเอียดของวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

2 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ข้อ 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย                                                                                            
 หลักสูตรปรับปรุงปี 2559  ท าการปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน 
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พศ. 2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พศ 
2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้องปรับปรุงทุกรอบ 5 ปี  โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรฯ เป็น
สาขาบริหารงานท้องถิ่นแทน สาขาปกครองท้องถิ่น เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจาก ผู้บริหารท้องถิ่น (ผู้วิ
พากย์หลักสูตร) แนะน าว่า ในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถูกเรียกเป็นอย่างอ่ืน ประกอบกับชื่อ
สาขาเดิมคือสาขาการปกครองท้องถิ่นดูค่อนข้างจะคล้ายทางสาขารัฐศาสตร์มากว่ารัฐประศาสนศาสตร์  
โดยการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้พิจารณาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนมากข้ึนเปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตร 2554 และหลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ปี 2554 กับหลักสูตร ปรับปรุง  

   ปี 2559 
หลักสูตร ปี 2554 หลักสูตร ปรับปรุง ปี 2559 

1 จ านวนหน่วยกิต  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 120 หน่วยกิต      120  หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30  30 หน่วยกิต 
     หมวดวชิาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 84  84 หน่วยกิต 
     หมวดวชิาเลือกเอกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      รวม 120 หน่วยกิต 
 

1. มีจ านวนหน่วยกิต กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต 
           วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเอกเสรี  6 หน่วยกิต 

   
 จากตารางที่ 4  หลักสูตร ปี 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง ปี 2559 มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1. จ านวนหน่วยกิต คือ เพิ่มจาก 120 หน่วยเป็น 135 หน่วยกิต  
2. เพ่ิมจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก  84 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต ท าให้บัณฑิตมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากข้ึน โดยปรับโครงสร้างในหมวดวิชาเฉพาะ เป็น 2 หมวดย่อยคือ เป็นวิเชา
เอกบังคับและวิชาเอกเลือก  

การปรับปรุงรายละเอียดในส่วนการเพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  ได้แก่ 67730459  วิชาการจัดการภัยพิบัติ  67745959 โลกาภิวัฒน์กับการ
บริหารงานท้องถิ่นอาเซียน  67730959  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

นอกจากการปรับปรุงโดยการเพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  ใน
บางรายวิชาเดิมมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มเติมหัวข้อที่ทันสมัย การใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
เช่น การใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน ในรายวิชาสันติศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น   เพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารยุค 4.0 เช่น IOT (Internet of Things) 
AI (Artificial Intelligence) ในรายวิชาการบริหารส านักงาน  เป็นต้น 

 
สรุป  หลักสูตรฯ ปรับปรุง ปี 2559 มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมและทันสมัย ด้วย

การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพิ่มเติมรายวิชาเฉพาะของสาขาที่จะท าให้ได้บัณฑิตที่มีความ
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เชี่ยวชาญในศาสตร์การบริหารงานท้องถิ่นและบริหารงานชุมชนมากขึ้น มีการเพิ่มเติมรายวิชาที่
ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  รวมทั้งการปรับปรุงขอบเขตเนื้อหา
รายวิชา (ค าอธิบายรายวิชา) และการตัดเนื้อหา และการยุบรวมบางรายวิชาเข้าด้วยกัน โดยการ
ปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   
 ข้อ 2.2 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

หลักสูตรจะมีรายวิชาที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งผลการเรียนเฉพาะทางของสาขา
การบริหารงานท้องถิ่นและผลการเรียนรู้ทั่วไป โดยมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตังที่กล่าวไปแล้ว   หลักสูตรฯ ยังมีการเพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยวิชาที่เพ่ิมเติมข้ึนมา มีเนื้อหาไดแ้ก่   

 
67730459  วิชาการจัดการภัยพิบัติ  เป็นรายวิชาที่สอดคล้องกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดมากข้ึน

ในปัจจุบัน  ส่งผลท าให้เกิดความเสียหายสูญเสียรุนแรง เนื่องจากขาดการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยก าหนดค าอธบายรายวิชา ดังนี้ 

“  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดภัย
พิบัติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากการ
กระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติของท้องถิ่น แนวทางป้องกันและการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

 
67745959 โลกาภิวัฒน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเซียน  มีความสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
และมีการร่วมมือเพ่ือสร้างกลไกท่ีเข้มแข็งในระดับภูมิภาคในการที่จะเผชิญกับโลกาภิวัฒน์ โดยก าหนด
ค าอธบายรายวิชา ดังนี้  

“ความเป็นมาของการบริหารงานท้องถิ่นในต่างประเทศ รูปแบบการบริหารงาน ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานท้องถิ่นในประเทศ
อาเซียนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศในอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์” 

 
67730959  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนก็เกิดจากการให้ความส าคัญกับภาคการ

ท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศที่ต้องบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  โดย
ก าหนดค าอธบายรายวิชา ดังนี้  

“ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การน านโยบายที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ สถานการณ์และสถานภาพการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์
พ้ืนที่เพ่ือวางแผนพัฒนา กลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 
นอกจากการปรับปรุงโดยการเพ่ิมเติมรายวิชาที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  

ในบางรายวิชาเดิมมีการปรับปรุงเนื้อหาโดยเพิ่มเติมหัวข้อที่ทันสมัย การใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 
เช่น การเพิมหัวข้อและกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน ในรายวิชาสันติศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น   หัวข้อเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารยุค 4.0 ในรายวิชาการบริหาร
ส านักงาน  เป็นต้น 
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สรุป  หลักสูตรฯ ปรับปรุง ปี 2559 มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมและทันสมัย 

ด้วยการเพิ่มเติมรายวิชาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสังคมในปัจจุบัน  และมีการ
ปรับปรุงย่อย ๆ ในบางรายวิชา  โดยสอนแทรกเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนที่ทันต่อเหตุการ 

 
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้  
1) นิสิตปัจจุบัน 
หลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนแจกเอกสารประมวลรายวิชาและชี้แจงข้อก าหนดรายวิชาให้แก่ผู้เรียนใน

คาบแรกของการเรียนการสอน  
 แจกเอกสารหลักสูตรฉบับย่อให้นิสิตใหม่ในวันปฐมนิเทศน์   

2) ผู้ใช้บัณฑิต  
แจกคู่มือส าหรับประเมินนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษาฯ แก่หน่วยงานที่รับนิสิตไปฝึกงาน และ

แจกเอกสารของรายวิชาสหกิจและปฐมนิเทศนิสิตก่อนไปฝึกงาน   
3) ผู้สอน 

หลักสูตรจัดท าคู่มืออาจารย์ผู้สอน ซึ่งมรีายละเอียดของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชา แจก
ให้กับอาจารย์ผู้สอน     

4) บุคคลผู้สนใจทั่วไป   
- การเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรทางเว็ปไซต์ของคณะ โดยมีข้อมูลของหลักสูตรครบถ้วน ที่
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ทางเว็ปไซต์  

    - หลักสูตรและคณะร่วมกับโครงการของมหาวิทยาลัยจัด โครงการบริการวิชาการ  
  
 สรุป  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม มีช่องทางให้เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและ
ข้อก าหนดรายวิชาได้ แต่ยังขาดระบบประเมินว่าผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใด 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 
 
Sub Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

2 2 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
 จาก ELOs  หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมที่จะให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชาท้องถิ่น และคุณลักษณะทั่วไปในการด าเนินชีวิต  โดยกระจายความ
รับผิดชอบให้รายวิชาในหลักสูตรร่วมกันตอบสนอง ELOs  ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่ในภาพรวมของ
หลักสูตร  โดยมีแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง  ดังนี้ 

1. หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
แบ่งเป็นวิชาเอกบังคับ จ านวน 66 หน่วยกิจ และวิชาเอกเลือก จ านวน 30 หน่วยกิต   
หมวดวิชาเฉพาะ ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบหลักต่อด้านความรู้และทักษะเฉพาะทางของสาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์และสาขาบริหารงานท้องถิ่น  และรับผิดรองต่อด้านอื่น เช่น ทักษะพ้ืนฐานทั่วไป ความ
รับผิดชอบ ทักษะการทางสังคม ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดหลักต่อทักษะทั่วไป เช่น การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
และการตัดสินใจเชิงเหตุผล และทักษะทางสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
 โดยหลักสูตรฯ การก าหนด ELOs สะท้อนมาจากความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการอ่ืนๆ และหน่วยงานเอกชน ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 1.  
  
 สรุป  หลักสูตรมีรายวิชาต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ที่จะท าให้ผลการเรียนรู้ภาพรวม
ของหลักสูตร ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่คาดหวัง  โดยวิชาเฉพาะส่วนใหญ่มีความ
รับผิดชอบหลักต่อด้านความรู้และทักษะเฉพาะทางของสาขา และรับผิดรองต่อด้านอ่ืน เช่น ทักษะ
พื้นฐานทั่วไป ความรับผิดชอบ ทักษะการทางสังคม ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่
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ร่วมกับผู้อ่ืน  ส่วนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป รับผิดหลักต่อทักษะทั่วไป เช่น การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดและการตัดสินใจเชิงเหตุผล และทักษะทางสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน   
 
ข้อ 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
 รายวิชามีการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
พิจารณาความรับผิดชอบของรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
เป็นความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง  ในรายวิชามีการตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
สามารถวัดได้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom Taxonomy)  โดยระดับพฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้วัด
ได้ตามระดับขั้นความสามารถ เป็น 5 ขั้น คือ  1. มีความรู้ 2. ความเข้าใจ 3.การประยุกต์ใช้ 4.การ
วิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์และการประเมินผล   ดังนี้  
 
 

  
  
 พฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้วัดได้ตามระดับขั้นความสามารถ เป็น 5 ขั้น 

1. ความรู้   
 พฤติกรรมที่วัดระดับความรู้ ได้แก่  บอก/ท่อง/เล่า/ชี้/ ระบุ / เลือก /รวบรวม/ประมวล/ 
จัดล าดับ/ให้ความหมาย/ให้ค านิยาม  

2. ความเข้าใจ  
พฤติกรรมที่วัดระดับความเข้าใจ ได้แก่ อธิบาย/เปรียบเทียบ/ แปลความหมาย / คาดการณ์ /

คาดคะเน / บอกใจความส าคัญ 
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3. การประยุกต์ใช้ 
พฤติกรรมที่วัดระดับการประยุกต์ ได้แก่ ประยุกต์ ปรับปรุง/แก้ปัญหา/เลือก/จัด/ท า/ปฏิบัติ/ 

แสดง/สาธิต/ผลิต 
4. การวิเคราะห์ 

พฤติกรรมที่วัดระดับการประยุกต์ ได้แก่  หาข้ออ้างอิง/หาเหตุและผล/หาหลักฐาน/หา 
ความสัมพันธ์/หาข้อสรุป/หาหลักการ/จ าแนกแยกแยะ/ ตรวจสอบ/ระบุ/ชี้ 

5. สังเคราะห์  
พฤติกรรมที่วัดระดับการสังเคราะห์  ได้แก่  เขียนบรรยาย/อธิบาย/บอกเล่า/เรียบเรียง/สร้าง/

จัด/ประดิษฐ์/ แต่ง/ดัดแปลง/แก้ไข/ท าใหม่/ออกแบบ/ปฏิบัติ/คิดริเริ่ม/ ตั้งสมมติฐาน/ตั้งจุดมุ่งหมาย/
ท านาย/แจกแจงรายละเอียด/จัด หมวดหมู่ 
  
 พิจารณารายวิชาในหลักสูตรฯ  พบว่า มีวิธีจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนของวิชา  
 1.  ในรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  ท าการจัดการเรียนการสอนโดย
การบรรยาย และ การใช้กรณีศึกษา ทั้งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือจากภาพยนตร์  นวนิยาย เรื่องสั้น 
ฯลฯ  ท าการประเมินผู้เรียนด้วยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน โดยใช้
ข้อสอบถามความรู้ความเข้าใจ  และประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิต การประเมินผลการท างานของ
บัณฑิตดดยผู้ใช้บัณฑิต 
 ตัวอย่างรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่สนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วิชา เช่น สันติศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ
ใช้วิธีบรรยาย และสอบโดยการข้อสอบย่อย สอบกลางภาค ปลายภาค และการประเมินถามตอบในชั้น
เรียน  ส่วนวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ในการ
แก้ปัญหา และสามารถน าไปวิเคราะห์ ท าความเข้าใจปัญหา จะใช้การบรรยายร่วมกับการวิเคราะห์
อภิปรายกรณีศึกษาปรากฎการณ์ทางสังคมต่างๆ  และวัดผลโดยการมอบหมายงานรายงานส่วนบุคคล 
รายงานกลุ่ม และการรายงานหน้าชั้นเรียน    
 และตัวอย่างวิชาอ่ืนๆ ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง เช่น  
 วิชาสถิติส าหรับนักบริหาร วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการคิดค านวนและ
สามารถใช้โปรแกรมค านวนในระดับต้น  ผู้สอนจัดการเรียนรู้จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายและการ
ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และมีการวัดผลโดยข้อสอบ และโดยการปฏิบัติ     
 วิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการค้นคว้าวิจัย
และการท ารายงานวิจัย ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย และการปฏิบัติภาคสนาม และการฝึก
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  และมีการวัดผลโดยการท าโครงการวิจัย   
 วิชาการบริหารส านักงานท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเช้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยาย  แบบฝึกหัด และข้อสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ  
สามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา การใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา   
 โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงรายละเอียดและข้อก าหนดของรายวิชา โดยหลักสูตรได้
ก าหนดให้ให้ผู้สอนท าแผนการเรียนการสอน วิธีการวัดผล และสัดส่วนคะแนนในการวัดผลก าหนดไว้
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ชัดเจนใน มคอ 3. ที่ต้องเสร็จก่อนเปิดเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ อย่างน้อย 1 เดือน และมีรายละเอียดใน
เอกสารประมวลรายที่แจกให้ผู้เรียนพร้อมอธิบายท าความเข้าใจในคาบแรกของการเรียนการสอน 
 อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจ มคอ 3. และมคอ 5 พบว่ามีบางรายวิชายังมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดผลที่ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา ซึ่งอาจท าไม่ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หลักสูตรจึงวางแผนจัดประชุมผู้สอน เพ่ือหาแนวทางให้รายวิชาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอน 
และการวัดผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 สรุป หลักสูตรมีบางรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน และการวัดผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน  แต่ก็ยังมีบางรายวิชาที่ยังไม่มีความชัดเจน หลักสูตรฯ มีแผนที่จะจัดประชุม
ผู้สอน เพื่อให้แนวทางด าเนินให้มีจัดการเรียนการสอน และการวัดผลสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
 
ข้อ 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่การเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและ 

ทันสมัย 
 1) โครงสร้างเนื้อหาที่การเรียงล าดับอย่างเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 โครงสร้างหลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาในภาคเรียนต่างๆ มีรหัสก าหนดให้เรียนในชั้นปีต่างๆ  
โดยรหัสล าดับที่ 4 ในรหัสรายวิชาหมายถึง  พิจารณาตามล าดับความยากง่าย ความซับซ้อน ความ
เชื่อมโยงและความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา โดยพิจารณาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy)   
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหมวดวิชาเอกและวิชาเอกเลือกของหลักสูตรฯ ดังตารางที่ 5  
 
ตารางท่ี 5 การตอบสนองผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดให้เรียนในชั้นปีต่างๆ  

หมวดวิชาเอก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
67714159 หลักรัฐศาสตร์ 
67714259 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
67714359 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น 
67710159 ทฤษฎีองค์การและการจัดการท้องถิ่น 
67710259 การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่ 
67712159 หลักนโยบายสาธารณะ 
67714459 กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป็นกลุ่มรายวิชาที่เป็นฐานการศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีการคาดหวังผลการ
เรียนรู้ระดับความรู้ ความจ า  
โดยเกิดพฤติกรรมในลักษณะสามารถบ่งบอก 
ให้นิยาม ระบุ บ่งบอก และอธิบาย ขยาย
ความ ให้เหตุผล อภิปรายได้  
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ต่ าสุดของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 

67722259 การวางแผนและการบริหารโครงการท้องถิ่น 
67724559 การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ 
67723159 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นกลุ่มรายวิชาแกนที่สร้างความเข้าใจถึง
สาระส าคัญของรัฐประศาสนศาสตร์ และการ
บริหางานท้องถิ่น  การคาดหวังผลการเรียนรู้
ถึงระดับความเข้าใจ จับความหมาย ตีความ
เปรียบเทียบได้ ให้เหตุผล อธิบายได้
ยกตัวอย่างได้  
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ 2 ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 

67730359 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มรายวิชาทีส่่วนใหญ่เน้นการน าไป
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67730459 การจัดการภัยพิบัติ 
67734659 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
67737159 การจัดการการเงินและการคลังท้องถิ่น 
67730559 การจัดการเมืองและชนบท 
67730659 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
67734759 การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น 

ประยุกต์ใช้ ทั้งในการแก้ปัญหาและการ
ปฎิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นวิชาที่มี
การคาดหวังผลการเรียนรู้ในระดับการ
น าไปใช้ และการวิเคราะห์  คือ เปรียบเทียบ 
น าไปใช้แก้ปัญหา จัดระบบ  
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ 3-4 ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 

67743259 สันติศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
67744859 จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหาร 
67744959 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
67748159 สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต 
67749159 สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 

เป็นกลุ่มรายวิชาทีส่่วนใหญ่เน้นการน าไป
ประยุกต์ใช้ และการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ และท้องถิ่น โดยมี
การบูรณาการความรู้และทักษะพื้นในหลาย 
ๆ วิชาใช้ สร้างสรรและผลิตงาน ส่วนใหญ่
เป็นวิชาที่มีการคาดหวังผลการเรียนรู้ใน
ระดับการน าไปใช้ และการวิเคราะห์ คือ 
เปรียบเทียบ น าไปใช้แก้ปัญหา จัดระบบ ท า
โครงการใหม่ ให้เหตุผล อภิปรายได้ ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ 3-4 ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 

หมวดวิชาเอกเลือก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
67720859 การบริหารการพัฒนาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

67725159 การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ  
67725259 เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
67725359 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น 
67725459 การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น 
67730959 การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
67733359  ภาวะผู้น า 
67735559 การบริหารการศึกษาท้องถิ่น 
67735659 การบริหารส านักงานท้องถิ่น 
67735759 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
67735859 ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นกลุ่มรายวิชาที่ส่วนใหญ่เน้นการน าไป
ประยุกต์ใช้ และการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการภาครัฐ และท้องถิ่น  
มีการคาดหวังผลการเรียนรู้ในระดับการ
น าไปใช้ และการวิเคราะห์ คือ เปรียบเทียบ 
น าไปใช้แก้ปัญหา จัดระบบ จัดท าโครงการ
ใหม่   
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ 3-4 ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 

67741159 สถิติส าหรับนักบริหารท้องถิ่น 
67742359 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
67745959 โลกาภิวตัน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเชียน 
67746159 ท้องถิ่นศึกษา  
67746259 การวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 

เป็นกลุ่มรายวิชาบรูณาการทักษะและความรู้
ที่เรียนมา โดยคาดหวังผลการเรียนรู้ถึงระดับ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีทักษะในการ
ปฎิบัติ ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิจัย
วิเคราะห์เชื่อมโยงภาพรวม  
ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นขั้นที่ 3-4 ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของ บลูม 
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 จากตารางที่ 5  จะเห็นว่าหลักสูตรมีค านึงถึงความยากง่าย ความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชา 
หลักสูตรได้ก าหนดแผนการเรียนรายวิชาต่างๆ ให้กับผู้เรียนโดยค านึงถึงความยากง่าย ความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาวิชา  โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  และก าหนดให้
เรียนวิชาที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน และเป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็นไว้ในแผนการเรียนปีที่ 1  ก าหนดให้เรียนวิชาที่
มีความซับซ้อนที่ต้องการความรู้และทักษะพ้ืนฐานจากวิชาอ่ืนๆ ไว้ในปีสูง ๆ ขึ้นไป   
 

3) โครงสร้างเนื้อหาที่การเรียงล าดับอย่างเหมาะสมอย่างบูรณาการ  
พิจารณาการจัดล าดับของรายวิชาชั้นปี 1 จนถึง ชั้นปี 4 (ตัวเลขล าดับที่ 4 ในรหัสวิชา บอกถึงชั้น

ปีของผู้เรียน) จะเห็นว่า รายวิชาต่างๆ มุ่งสริมให้ผู้เรียนมีความรู้แลพัฒนาทักษะด่านต่างๆ เป็นล าดับ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  รายวิชาจ าแนกตามชั้นปีและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ชั้นป ี คุณลักษณะ ตัวอย่างรายวิชา 

1 มุ่งเน้นการปรับพ้ืนฐานต่อยอดความรู้ระดับ
มัธยม ความรู้หลักและแนวคิดรัฐประศาสน
ศาสตร์ และแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสาขา
บริหารงานท้องถิ่น  ทั้งนี้เพ่ือวางแนวทางให้
ผู้เรียนมีความรู้รอบตัว มีข้อมูลข่าวสารส าหรับ
การยกตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ในการเรียนภาค
แนวคิดทฤษฎีในอนาคต 

- หลักรัฐศาสตร์  
- หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 
- แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 มุ่งเน้นความรู้เนื้อหาเฉพาะทางด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น การปรับพ้ืนฐานต่อยอด
ความรู้ระดับมัธยม และวางแนวทางให้ผู้เรียนมี
ความรู้รอบตัว มีข้อข่าวสารส าหรับการ
ยกตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ในการเรียนภาค
แนวคิดทฤษฎีในอนาคต 

- การวางแผนและการบริหารโครงการท้องถิ่น 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์ 
- การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น 
- การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น 

3 มุ่งเน้นความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกกปฏิบัติในชั้นเรียน 
ศึกษาดูงาน เป็นต้น  

- นวัตกรรมและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
- การจัดการภัยพิบัติ 
- การจัดการเมืองและชนบท  
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 
- การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น 
- การจัดการการเงินและการคลังท้องถิ่น 

4 มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้และทักษะที่เรียนมา 
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ และมีสมรรถนะตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

- จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรบัการบริหาร 
- ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
- สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต 
- สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น 
-การจัดการภัยพิบัติ  
- โลกาภิวัตน์กับการบรหิารงานท้องถิ่นอาเชียน                                            
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 จากตารางที่ 6 จะเห็นว่าหลักสูตรมีค านึงถึงความเชื่อมโยงและบูรณาการของเนื้อหาวิชา โดย
ก าหนดให้เรียนวิชาที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน และเป็นวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น และคาหวังผลการเรียนรู้ระดับต่ า ไว้
ในแผนการเรียนปีที่ 1 เช่น หลักรัฐศาสตร์ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดให้เรียนวิชาที่มีความซับซ้อนที่ต้องการ
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานจากวิชาอ่ืนๆ และคาดหวังผลการเรียนรู้ในระดบัสูงไว้ในปีสูง ๆ ขึ้นไป 
 พิจารณาจากรายวิชาชั้นปีที่ 4  จะเป็นว่าเป็นรายวิชาที่ต้องบูรณาการความรู้ที่ได้จากรายวิชาอ่ืนๆ 
เช่น จริยธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับการบริหาร ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สัมมนาทางการ
บริหารงานท้องถิ่นในอนาคต สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งวิชาที่มีวิชาที่ต้องมีการคิด
วิเคราะห์เชื่อมโยงบริบทสังคม และบริบทการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวม  เป็นต้น 
 

4) โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรทันสมัย  
หลักสูตรมีวิชาที่ทันสมัย เช่น นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการภัยพิบัติ โลกา

ภิวัตน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเชียน  นอกจากนั้นในรายวิชายังมีการใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานของปี 2560  พบว่าบางรายวิชาอาจจะยังไม่อยู่ในล าดับที่
เหมาะสม  ในรอบการประเมินปีต่อไป หลักสูตรจึงมีแผนจะท าการวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 
โดยพิจารณาจากระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตาม มคอ. 2 และจากข้อมูลสะท้อนกลับมาจากผู้เรียนและผู้สอน 
  
 สรุป หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่การเรียงล าดับ โดยค านึงถึงความยากง่ายของ
เนื้อหา การปูพื้นฐานเนื้อหาและทักษะท่ีจ าเป็น แต่มีบางรายวิชาอาจจะยังไม่อยู่ในล าดับที่เหมาะสม  
ในรอบการประเมินปีต่อไป หลักสูตรจึงมีแผนจะท าการวิเคราะห์ความยากง่ายของเนื้อหาวิชาโดย
พิจารณาจากระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตาม มคอ. 2  
 หลักสูตรมีการเพิ่มเติมรายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของบริบท  มี
รายวิชาที่บูรณาการความรู้ที่ได้จากรายวิชาอ่ืนๆ มีวิชาที่ต้องมีการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงบริบทสังคม 
และบริบทการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวม  
 
 แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 - เล่ม มคอ. 2 
 - ข้อมูลน าเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 หลักสูตรฯ ได้น าวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยมาเป็นวิเคราะห์เพ่ือก าหนดปรัชญา
หลักสูตรที่ คือ “มุ่งผลิตบัณฑิตหรือนักวิชาชีพให้มีความรอบรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างดียิ่งบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะ
ความเป็นผู้นาใฝ่สันติ มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการเป็น นักบริหาร
หรือผู้ปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างมีดุลยภาพและสอดคล้องกับหลักการปกครองท้องถิ่นที่ดี” และได้
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า นายจ้าง กลุ่มวิชาชีพ รัฐบาล กระทรวง
ต่างๆ สังคม แผนกต่างๆ รวมไปถึงคณะต่างๆ ตามช่องทาง ได้แก่ เว็ปต์คณะ ฯ ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ และโครงการพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   
ข้อ 4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีผลสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 หลักสูตรฯ กระจายความรับผิดชอบให้รายวิชาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลที่
สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน 5 ด้าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และก าหนดแนวทางให้
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทาง  ไว้ใน มคอ.2  สรุปได้ดังนี้ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - การก าหนดกติกาในชั้น

เรียน 
- การแทรกเนื้อหาในทก
รายวิชา 
- การใช้กรณีศึกษา 
- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ปริมาณการทุจริตในการ
สอบ การท ารายงาน 
-ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ด้านความรู้ - การบรรยาย 
- กรณีศึกษา 

- การสอบย่อย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- ประเมินการท ารายงาน 
- ประเมินการท างานโดยผู้ใช้
บัณฑิต 

3. ทักษะทางปัญญา - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
- การวิเคราะห์จากการลง
พ้ืนที่  
- การท าวิจัย 
- การฝึกงาน 

- การสอบย่อย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- ประมินการท ารายงาน 
- ประเมินการท างานโดยผู้ใช้
บัณฑิต 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การบรรยาย 
- การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 
- การร่วมกิจกรรมของนิสิต 
- การท างานกลุ่มในรายวิชา 
- การท างานบริการชุมชน 
การออกค่าย 
 

- ซักถาม 
- น าเสนอผลงาน 
- สังเหตพฤติกรรม 
- นิเทศนิสิตฝึกงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 

- การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
- การรท ารายงานและการ
น าเสนอด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

- ซักถาม อภิปราย 
- ผลการสืบค้นข้อมูล 
- ประเมินผลงานนิสิต เช่น 
รายงาน งาวิจัย 
- การน าเสนองานโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
แนวปฎิบัติส าหรับผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลที่สอดคล้อง

กันซึ่งหลักสูตรได้ท าการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คู่มือผู้สอน การประชุมย่อย การพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ ท าให้ผู้สอนมีกรอบแนวทางการ ดังตารางที่ 7  
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ตารางที ่7 ล าดับการออกแบบการเรียนการสอนและการวัดผลของผู้สอน 
กรอบแนวคิดที่ใช้ ขั้นตอน 

Bloom’s Taxonmy 1.  ผู้สอนรับทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
2. ประเภทการเรียนรู้ 5 ด้าน (Domain) 
3. ระดับข้ันของผลการเรียนรู้ 

Bloom’s Taxonmy 4. น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาก าหนดวัตถุประสงค์ โดยเลือพฤติกรรมที่
ต้องการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ 

Constructive Allignment 5. น าค าอธิบยรายวิชามมาวางแผนล าดับเนื้อหาบทเรียน 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
7. แสดงวิธีการวัดและประเมินผล  

TQF 8. จัดท าประมวลรายวิชา และ มคอ. 3 
Stedent Center 9. แจ้งแผนการสอน การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน ให้ผู้เรียน

ทราบ 
 

ภาควิชาได้ก าหนดให้ผู้สอนได้มีการแจกประมวลรายวิชาให้กับนิสิตเพ่ือทราบข้อตกลงโดยทั่วกัน 
พร้อมได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของรายวิชาในการให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในระดับต่างๆ ผ่านแผนการเรียนการ
สอนและการวัดผลที่เหมาะสม   

ผลการด าเนินงาน ผ่านการส ารวจ มคอ. 3 และเอกสารประมวลรายวิชาของผู้สอน พบว่า ในบาง
รายวิชา มีการวางแผนการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม แต่ก็ยังพบว่ามีหลายวิชาที่ยังไม่ได้
เหมาะสม  และจากการพูดคุยไม่เป็นทางการ พบว่า การสื่อสารแนวการวางแผนการกิจกรรมการเรียนการ 
ยังไม่ถึงผู้สอน  ผู้สอนบางส่วนใช้แผนการสอนที่มีผู้รับผิดชอบรายวิชาคนเดิมท าไว้แล้ว  ในการด าเนินงาน
ในรอบปีต่อไป หลักสูตรจึงมีแผนที่สื่อสารข้อมูลใกห้ถึงผู้สอนมากที่สุด อาจจะด้วยจัดประชุมผู้สอน การ
พูดคุยรายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ รวมทั้งการมีพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า 

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยไม่เป็นทางการกับผู้สอนพบว่า  ผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น การบรรยาย กรณีศึกษา การมอบหมายงานค้นคว้า การท ารายงานน าเสนองานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  มีการแจกประมวลรายวิชาให้กับนิสิตเพ่ือทราบข้อตกลงโดยทั่วกันในคาบแรก  และผู้สอนได้
จัด มคอ.3 ในระบบ TQF ของมหาวิทยาลัย ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้    
 ข้อมูลสะท้อนจากการสังเกตของผู้สอน พบว่า บรรยากาศด้านการเรียนการสอนของภาควิชา 
สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างดี แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการ
แก้ปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน ควรมีใครบ้างที่มีส่วนร่วมในการับผิดชอบ นอกจากนี้หลักรัฐประศาสนศาสตร์ยัง
เป็นหลักการที่ยืดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนรายวิชาที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้เรียนได้ดี และยังมี 
Presentation การฝึกงาน การพานิสิตไปทัศนศึกษา การท า Project ร่วมกันเป็นทีม และลงพ้ืนที่ไปดูงาน 
เรื่องของวิสาหกิจชุมชน นิสิตได้เลือกวิสาหกิจชุมชนที่ตนเองถนัด และมีการประเมินศักยภาพของชุมชนได้
อย่างเข้าใจ และพอใจ พร้อมทั้งมีเล่มรายงานอย่างสมบูรณ์ และช่วยอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนนั้นด้วย 
 
ข้อ 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 นอกจากในรายวิชาต่างๆ หลักสูตรที่ปู พ้ืนฐานให้ผู้ เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว  
หลักสูตรยังได้จัดกิจกรรมเสริมผ่านโครงการต่างๆ ให้ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขึ้น ใน
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รอบการด าเนินงานปีการศึกษา 2560  หลักสูตรได้ด าเนินโครงการต่างๆ โดยเป็นโครงการของหลักสูตรเอง 
โครงการร่วมกับภาควิชา และร่ามกับคณะ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 8   ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ผู้เรียนได้รับผ่านการด าเนินโครงการในปี 2560 
ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

การด าเนินงานในปี 2560 - ประเมิน 

การเรียนรู้ด้านการ
ปรับตัวสู่สังคม 

โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 วันที่ 13-14 พ.ย. 60 ซึ่ง
หลักสูตรร่วมกับภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

- ประเมินความพึง
พอใจผู้ร่วมโครงการ 

การเรียนรู้ด้าน
องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

1.โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 677483 สหกิจศึกษา
ทางการปกครองท้องถิ่น อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 20-23 มี.ค. 61      
2.โครงการศึกษาดูงานรายวิชา 677483 การบริหาร
สาธารณูปโภคท้องถิ่น ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะด
ชิงเทราวันที่ 12 ก.ค 61         

- อภิปราย ซักถาม 
สรุปความรู้ ท า
รายงาน 

การเรียนรู้ด้าน
ชุมชนสัมพันธ์ 

โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ เกาะสีชัง จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 27-28 เม.ย. 61 ซึ่งหลักสูตรร่วมกับภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

- อภิปราย ซักถาม 
สรุปกิจกรรม 
- ความสามารถใน
การให้ข้อเสนอแนะ
การแก้ปัญหาชุมชน 

การเรียนรู้ด้าน
ประสบการณ์และ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ วันที่ 28-30 เม.ย. 61 
2. โครงการฝึกประสบการณ์ต่างแดน ประเทศกัมพูชา 
วันที่ 5-8 มิ.ย. 61 
3.โครงการสัมมนารายวิชาสหกิจศึกษา วันที่ 19 พ.ค. 
2561 

- ท ารายงานสรุป 
- ถ่ายทอด/ 
สัมมนาสหกิจ/
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์   

 
 จากตารางที่ 8   กิจกรรมโครงการของคณะ ฯ ของภาควิชา ของหลักสูตร และรายวิชาสหกิจ
ทางการปกครองท้องถิ่น  จะเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะพิเศษด้านการปรับตัวสู่สังคม การเรียนรู้ด้าน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน การเรียนรู้ด้านชุมชนสัมพันธ์ และมีลักษณะเฉพาะด้านประสบการณ์และ
การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  และหลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผล
กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป   
 ข้อมูลจากการสังเกตุของอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี  เช่น 
โครงการการอบรมภาษอังกฤษเพ่ือการท างาน ที่พัฒนาให้นิสิตมีสมรรถนะทางด้านการสื่อสารภาษา
ภาษาต่างประเทศ การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาให้มีสมรรถนะทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตัวเองอย่าง  ส่วนโครงการลงพ้ืนที่ภาคสนามหรือค่ายอาสาที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมของสังคมและชุมชน เช่น บริจาคของให้ชุมชน ให้ความช่วยเหลือ หรือชุมชนไปร่วมกิจกรรมด้าน
ต่างๆ  มีทักษะด้านการเป็นผู้น าประกอบการหลังจากได้เรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ยังเรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างๆในการอยู่ร่วมกัน เช่น รุ่นน้องไว้ และเคารพรุ่นพ่ี รุ่นพ่ีดูแลน้อง การช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในเรื่อง
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ของการให้ทุนการศึกษานิสิตช่วยงานนั้น เป็นวัฒนธรรมการเกื้อกูลกัน  
 ส่วนโครงการศึกษาดูงานในต่างแดนที่หลักสูตรจัดให้กับนิสิตเป็นประจ าทุกปีเป็นโครงการหนึ่งที่
พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดี ในรอบการด าเนินงาน ปี 2560 หลักสูตรได้น า
นิสิตไปประเทศกัมพูชาเพ่ือศึกษาดูงานกับหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
วัฒนธรรม และโอกาสในการท างานและการเป็นเครือข่ายกับในอนาคต  และผลการประเมินความคิดเห็น
ของนิสิตและคณาจารย์ผู้ร่ามโครงการพบว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับดเีช่นเดียวกับโครงการอ่ืนๆ 
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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. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่างๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
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 

2 2 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

2 3 

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

2 3 

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

2 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ5.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรก าหนดให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการประเมิน

แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
1. การประเมินในการรับเข้า 

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกที่หลากหลาย ประกอบด้วย 
                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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1) Admission หรือระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการโดย
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) 

2) รับระบบโควค้า ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเองในเบื้องต้น วิธีการพิจารณาจากผล
การเรียนและการสัมภาษณ์ 

  ในส่วนการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินทัศนคติและความตั้งใจในการศึกษา 
  

2. การประเมินผู้เรียนระหว่างการศึกษา 
 การประเมินระหว่างการศึกษา ผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน ท า
ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น หลังจากนั้นจึงด าเนินการประเมินช่วงเวลาที่ก าหนด  

โดยหลักสูตรได้สื่อสารข้อมูลให้กับผู้สอนเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผล ให้ผู้สอน ดังตารางที่ 9 
ตารางที่ 9  วิธีการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 ด้าน  

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน การประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม - การก าหนดกติกาในชั้นเรียน 

- การแทรกเนื้อหาในทุกรายวิชา 
- การใช้กรณีศึกษา 
- การบรรยาย 
- การอภิปรายกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ การ
ท ารายงาน 
- ประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต 

2. ด้านความรู้ - การบรรยาย 
- กรณีศึกษา 

- การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค 
- ประมินการท ารายงาน 
- ประเมินการท างานโดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. ทักษะทางปัญญา - การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
- การวิเคราะห์จากการลงพ้ืนที่  
- การท าวิจัย 
- การฝึกงาน 

- การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค 
- ประมินการท ารายงาน 
- ประเมินการท างานโดยผู้ใช้บัณฑิต 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

- การบรรยาย 
- การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
- การร่วมกิจกรรมของนิสิต 
- การท างานกลุ่มในรายวิชา 
- การท างานบริการชุมชน การ
ออกค่าย 
 

- ซักถาม 
- น าเสนอผลงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- นิเทศนิสิตฝึกงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

- การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
- การท ารายงานและการน าเสนอ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- ซักถาม อภิปราย 
- ผลการสืบค้นข้อมูล 
- ประเมินผลงานนิสิต เช่น รายงาน 
งาวิจัย 
- การน าเสนองานโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
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หลักสูตรมีการสื่อสารกับผู้สอนรายวิชาต่างๆถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 
1. เปิดเผยและสื่อสารให้ผู้เรียนรับรู้ก าหนดการ วิธีการ กติกาและข้อตกลง การกระจายคะแนน และ

วิธีการตัดเกรด 
2. ข้อ 1. ต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ 
3. ให้ข้อมูลป้อนกลับทันทีเม่ือวัดผลแล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการปรับปรุงแก้ไข แบะพัฒนาตนเอง 
4. ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์การวัดผลได้ตามระเบียบ 

 
 เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในรายวิชานั้น ผู้สอนจะต้องน าผลการประเมินชี้แจงต่อที่ประชุมภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือพิจารณาร่วมกัน เพ่ือป้องกันปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะประกาศ
ผลต่อไป 
 กรณีท่ีผลการเรียนปีประกาสผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลให้ผู้เรียนทราบไปแล้ว นิสิตก็ยังมี
ข้อสงสัยก็สามารถขอรับการชี้แจงจากผู้สอนโดยตรง หากผู้สอนยังไม่สามารถให้ค าตอบได้ ผู้เรียนสามารถ
อุทธรณ์ต่อหลักสูตรฯ โดยเขียนค าร้องตามแบบฟอร์มของคณะ ฯ ซึ่งหลักสูตรจะท าการประสานไปยัง
ผู้สอนให้ด าเนินการชี้แจงตามสิทธิ์ของผู้เรียนต่อไป 
  
 กระบวนการร้องทุกข์ของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร์ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. การประเมินผู้เรียนเพื่อส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) สอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวนน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบค่าระดับขั้น 4 
3) มีระดับความสามารถทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 

แตล่ะภาคผู้เรียนสามรถตรวจสอบความก้าวหน้าในการศึกษด้วยตัวเองผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล  
กรณีผู้เรียนที่มีปัญหาที่กระทบต่อการส าเร็จการศึกษาจะได้รับค าแนะน าอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนเป็นพิเศษ
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้ง
คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

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

การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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

การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  
 reflect upon their own teaching practices; and 

การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 
 conduct research and provide services to benefit stakeholders 

การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 

includes teaching, research and service. 
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การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของระบบ
คุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 

มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 

มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ 
7. All academic staff members are accountable to the university and its 

stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงเสรีภาพทาง
วิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

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 และจัดกิจกรรม
อบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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 และปริมาณของกิจกรรมด้านการ
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 
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 าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุงาน) 
เพ่ือเติมเต็ม ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2 2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research and 
service (2) 
 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และ
ก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

2 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated (4,5,6,7) 
 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทาง
สายงาน และเผยแพร่ 
 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

2 2 

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

2 2 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are implemented to 
fulfill them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  

2  

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

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์ - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ 3 - 3 1.19 3 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 1 3 3.43 3 
4. อาจารย์ 3 5 8 8.92 4 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ - - - - - 
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

6 1 7 3.78 2 

รวม 14 7 35 17.41 12 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 
ในประเภทที่ 1 – 4  
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 2 3 4 5  
2558 5 0 0 5  
2559 5 0 1 5  
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ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์

และนักวิจัย 
สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558 697.58 20.57 33.91 
2559 441.84 17.41 25.38 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

นิสิต/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์/ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2556     
2557     
2558     

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 
1. นายธีระพงษ์  ภูริปาณิก 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวน

ผลงานต่อ
อาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 The statehood concept of ASEAN 
countries in international law 
perspective : some unique 
characteristics. In International 
Conference "Thailand - Korea Joint 
Symposium 2013". on 7 January 2013. 

- - -   

2557 - Constitutional 
Referendums: The 
Theory and Practice of 
Republican Deliberation 
(Book Review). วารสาร
การเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 6(2). 

- -   

2558 - ประชามติกับผลในทาง
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ : ศึกษากรณี
ควิเบกและไครเมีย. 
วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๗
(4). 

- -   
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2561 -  Public 
Participation in 

political 
transformation: 
from coup d’eat 
in 2014 to the 
events leading 

up to the 
proposed 

election in 2018 
in Thailand. 
International 

Conference on 
Law and Social 
Science, Miami, 

USA. 

-   

 
2 .นางสาวสโรชา แพร่ภาษา 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวน

ผลงานต่อ
อาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 - - - -   

2557 - - - -   
2558 การตลาดและลูกค้าสมัพันธ์ในภาคสาธารณะ

ส าหรับยุคโลกาภิวัฒน์. ประชุมวิชาการ 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรแ์ห่งชาติ 
ครั้งท่ี 15 ระหว่างวันท่ี 5-6 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2558, โรงแรมแอมบาสเดอรซ์ิตี้ จอม
เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี. 

- - -   

 
 
 
 
3.นางเขมมารี รักษ์ชูชีพ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวน

ผลงานต่อ
อาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 ประสิทธิภาพและคุณภาพ การจ้างคน   
ภายนอก (OUTSOURCE) ของการเคหะ
แห่งชาติในการบริหารจัดการที่อยูอ่าศัย
ส าหรับผู้ใช้แรงงานไทยและผู้ใช้แรงงานต่าง
ด้าว เขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล. ใน 
การประชุม วิชาการทางบริหารธรุกิจ
ระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ครั้งท่ี 3. 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 

- - -   
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2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่.  

 

2557 - รูปแบบของภาวะผู้น าต่อ
ประสิทธิผลของผู้น าที่มีต่อ
องค์กร : กรณีศึกษา 
กรุงเทพมหานคร : เขตมีนบุรี 
หนองจอก ลาดกระบัง. วารสาร      
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุี,  2(1).  

- -   

2558 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอ่
ประสิทธิผลองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์
เพื่อตอบรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน :กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมน
วนคร The 3rd CAS National and 
International conference 2015 
(CASNIC 2015) “Education Reform for 
Social Justice: The New Challenge”. 
Collage of Asian Scholars Khon Kaen, 
Thailand. ใน รวมบทความและบทคัดย่อ 
(Abstract & Proceedings). September 
11th, 2015. 

การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของ 
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยดา้นสุขภาพ
อนามัยในมิติดา้นอาชีวอนามัย เพือ่
ตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558. ใน การประชุม
วิชาการ การบริหารและการจดัการ ครั้งที่ 
10 “การบริหารและการจัดการเพือ่ปฏิรูป”. 
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ช้ัน 7 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์.  

ประสิทธิภาพการบริหาร ต่อ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2).  

 

 

 

- -   

 
4. นางสาวชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวน

ผลงานต่อ
อาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2559 - บทบาทผู้น าสตรีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษา เทศบาลนคร

- -   
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แหลมฉบัง จ.ชลบรุี. วารสาร
การเมือง การบริหารและ
กฎหมาย. 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2558        
2559        
2560        

 
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก,   
ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล 
และ 
อ.ชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์ 

โครงการ PA พบผู้ประกอบการ วันที่  
30 ส.ค. 2560  ณ สถาบันพระปกเกล้า 
กรุงเทพมหานคร 

คณาจารย์ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากผู้ใช้บัณฑิตและความ
ต้องการให้อนาคต เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตรงตามความต้องการ
และมีคุณภาพมากที่สุด  

2. อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
 

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหาร
โครงการวิสาหกิจและการจัดการองค์การ 
(Enterprise Project and Organization 
Management) วันที่ 4 ก.ย. 2560  
ณ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

เพ่ือบริการวิชาการให้แก่
ชุมชนอีกท้ังยังได้
แลกเปลี่ยนความรู้จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน 

3. อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก,   
ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล 
และ อ.ชยาภรณ์ จตุรพร
ประสิทธิ์ 

โครงการ PA พบผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น วันที่ 11-12 ก.ย. 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการเรื่องหลักสูตร
การปกครองท้องถิ่น กับ
การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

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

เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ และ
บรรยากาศในทางวิชาการ
ผ่านการจัดกิจกรรมเสวนา
วิชาการในประเด็นร่วม
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

สมัย รวมถึงการน าความรู้
เกี่ยวกับประเทศไทยไป
เผยแพร่ยังนานาชาติ 

 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ6.7 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   
 

AUN-QA Criterion 6 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
6.1 มีการวางแผนและ

ด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ (เช่น แผน
ความก้าวหน้าทาง
สายงาน ยกย่อง
ชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง และการ
เกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น 
ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการควรมีคุณสมบัติ
ความสามารถเหมาะสมกับวิชาที่สอนมี
ประสบการณ์เพียงพอ มหาวิทยาลัยควรวางแผน
ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
โดย 
1.วางแผนสรรหาอาจารย์ทดแทนรองรับกรณี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ  
2. การวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานโดย
การประชุมและให้ความรู้แก่อาจารย์แต่ละคนใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. การได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 ท่าน ได้แก่ อ.นพวรรณ พ่ึงพา และ อ.พงศธร 
แก้วมณี 
4. โครงการสัมนาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพ่ือ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อและ
ต าแหน่งวิชาการ  
 

- แผนพัฒนาบุคคล 
เอกสารแนบที่ 6.1.1 
เอกสารแนบที่ 6.1.2 
เอกสารแนบที่ 6.1.3 

6.2 มีการวัดสัดส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรียน และ
ภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตาม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และ

1. การวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนไม่มีได้ท า
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภาระการสอนของผู้สอน   
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ.ธีระพงษ์         
ภูริปาณิก, ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล และ  
อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์) เข้าร่วมสัมนา
โครงการ PA พบผู้ประกอบการ วันที่ 30 ส.ค. 

-ภาระการสอนของ
ผู้สอน 
เอกสารแนบที่ 6.2.1 
-โครงการพัฒนา
อาจารย์  
เอกสารแนบที่ 6.2.2 
เอกสารแนบที่ 6.2. 

                                                           
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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AUN-QA Criterion 6 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
การบริการวิชาการ 2560  ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ.ธีระพงษ์ ภูริ
ปาณิก) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การ
บริหารโครงการวิสาหกิจและการจัดการองค์การ 
(Enterprise Project and Organization 
Management) วันที่ 4 ก.ย. 2560  
ณ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 
4. คณาจารย์ประจ าหลักสูตร (อ.ธีระพงษ์         
ภูริปาณิก, ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล และ  
อ.ชยาภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์) เข้าร่วมสัมนา
โครงการ PA พบผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น วันที่ 11-12 ก.ย. 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. คณาจารย์ในหลักสูตร (อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก) 
น าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม 
International Conference on Law and 
Social Sciences and Humanities ฯ วันที่ 10-
17 มี.ค. 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6.3 ก าหนดเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือก 
รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพ
ทางวิชาการ ส าหรับ
ต าแหน่งงาน การจ้าง
งาน ความก้าวหน้า
ทางสายงาน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

เกณฑ์การรับผู้ทรงคุณวุฒิ ทางภาควิชาได้ก าหนด
เกณฑ์ดังกล่าว จากเกณฑ์ของมหาลัยว่าด้วยการ
รับบุคคลากรสายวิชาการ 
 

-เกณฑ์การรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เอกสารแบที่ 6.3.1 
เอกสารแบที่ 6.3.2 
เอกสารแบที่ 6.3.3 
เอกสารแบที่ 6.3.4 

6.4 มีการระบุและ
ประเมินผลสมรรถนะ
ของบุคลากรสาย
วิชาการ 

เกณฑ์ประเมินภาระงาน ทางภาควิชาได้ก าหนด
เกณฑ์ดังกล่าว จากเกณฑ์ของมหาลัยว่าด้วยการ
ประเมินภาระงาน โดยมี 

- ภาระการสอนส าหรับอาจารย์ประจ า 9 หน่วย
กิตต่อเทอม 

- งานวิจัย 

- การบริการวิชาการ (ตามเอกสารแนบ) 

 

-เกณฑ์การประเมิน
ภาระงาน 
เอกสารแนบที่ 6.4 
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AUN-QA Criterion 6 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
6.5 มีการระบุความ

ต้องการอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัด
กิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความ
ต้องการนั้น 

มีการอบรมการท า AUN-QA ของมหาลัย  การ
เขียนงานวิจัย อย่างไร ให้ตอบโจทย์ของสภาวิจัย 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่เข้าอบรมได้แก่  
ดร.อมรทิพย์ อมราภิบาล  
 

-รูปภาพการอบรม 
มคอ. การเขียนประกัน 
วิจัยและอ่ืนๆ  
เอกสารแนบที่ 6.5 

6.6 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เช่น ให้
รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการ 

1.การให้รางวัลผู้ท าผลงานโดยการสนับสนุนทุน
ในการเขียนต ารา  ทุนวิจัยต่างๆ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ตีพิมพ์และ
เผยแพร่งาน ในการประชุม International 
Conference for Social Science ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 
2561 โดยไปน าเสนอผลงานแบบ Poster 
Presentation ชื่อผลงาน “Public 
Participation in political transformation: 
from coup d’eat in 2014 to the events 
leading up to the proposed election in 
2018 in Thailand” 

- ประกาศให้รางวัลจาก
งานวิจัย 
เอกสารแนบที่ 6.6 
- ใบขออนุญาตไป
ราชการต่างประเทศ 
อ.ธีระพงษ์ ภูริปาณิก 
เอกสารแนบ 6.7 

6.7 มีการสร้าง ก ากับ และ
การเทียบเคียงเพื่อการ
พัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณ
ของกิจกรรมด้านการ
วิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมีระเบียนที่
แจ้งไว้ชัดเจนอยู่แล้ว เช่น การเรียนการสอน งาน
บริการวิชาการ งานวิจัย  งานทางด้านท านุบ ารุง
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์ให้
อาจารย์ได้ประเมินตนเองว่าในแต่ละ
ปีงบประมาณจะปฏิบัติหน้าที่ด้านใด เป็นจ านวน
กี่กิจกรรม เพื่อที่ตัวอาจารย์แต่ละท่านจะได้ทราบ
ภาระการท างานอ่ืนนอกจากการสอน และคณะ
จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลเงินเดือนใน
ปีงบประมาณถัดไป เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา บริการวิชาการ การขอทุนวิจัย เป็นต้น 
 

-เกณฑ์ภาระงาน 
เอกสารแนบที่ 6.4 
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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 หรือความต้องการ
จ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการ
จัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ความก้าวหน้าทางสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 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. 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและการ
ให้บริการ 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 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

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

NA NA 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 service (1) 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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  

NA NA 

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

NA NA 

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

NA NA 

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

NA NA 

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

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 
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ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ7.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources 
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 3   
 

AUN-QA Criterion 7 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
7.1 มีการวางแผนและ

ด าเนินการตามแผน
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่
นิสิต) ส าหรับการ
เรียนการสอน  
การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนเพื่อ
ตอบสนองและให้การช่วยเหลืออาจารย์และนิสิต
ให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
โดยบุคลากรสายสนับสนุนจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ และสรรหาบุคลกรเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในแต่ละแผนงาน 
1.วางแผนสรรหาบุคลากรในสายงานและ
ต าแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากร และสรรหาให้ตรง
กับสายงาน  
2. การวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการฝึกอบรมต่างๆที่
ตรงตามสายงาน 
 

- แผนพัฒนาบุคคล 
เอกสารแนบที่ 7.1.1 
เอกสารแนบที่ 7.1.2 
 

7.2 ก าหนดเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือก 
ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทาง
สายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

1.มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกตาม
เกณฑ์ของมหาวิยาลัยบูรพา  
2. มีการอบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ทุกปี โดย
เนื้อหาการอบรมนั้นเกี่ยวข้องกับการของต าแหน่ง
ของสายสนับสนุน เพ่ือให้พนักงานของ
มหาวิทยาลัยเข้าใจและวางแผนในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
3.ประกาศทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าวิจัยใน
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับสายงานและพัฒนาระบบ 
ส่งเสริมการศึกษาโดยได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัย ได้แก่ 
- นางสาวศิริลักษณ์ รัตน์วิทยากรณ์ (บุคลากร
ฝ่ายวิชาการ) ได้ทุนเพ่ือท าวิจัยในหัวข้อ 

-ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา 
เอกสารแนบที่ 7.2.1 
-ประกาศทุนวิจัยคณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
เอกสารแนบที่ 7.2.2 
เอกสารแนบที่ 7.2.3 
 

                                                           
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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AUN-QA Criterion 7 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
“มาตรการในการพัฒนาระบบเพิ่มลดออนไลน์
ของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
- นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน ได้ทุนเพ่ือท าวิจัยใน
หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการให้บริการของงาน
วิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา” 
- นางสาวศญาพัฒน์ กิตติสารวัณโณ ได้ทุนเพ่ือ
ท าวิจัยในหัวข้อ “ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา” 
5. สนับสนุนการศึกษาและลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท และ ปริญญาเอกของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- น.ส.ธารทิพย์ ภวะวิภาต (บุคลากรฝ่ายเทคโนยี
สารสนเทศ) ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

7.3 มีการระบุและ
ประเมินผลสมรรถนะ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

เกณฑ์ประเมินภาระงาน ทางคณะได้ก าหนด
เกณฑ์ดังกล่าว จากเกณฑ์ของมหาลัยว่าด้วยการ
ประเมินภาระงาน 

- เกณฑ์การประเมิน
ภาระงาน 
เอกสารแนบที่ 7.3.1 
 

7.4 มีการระบุความ
ต้องการในการอบรม
และพัฒนาของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน และจัด
กิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความ
ต้องการนั้น 

ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น  

- บุคลากรสายสนับสนุน โครงการ “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการก้าวสู่ 
Thailand 4.0” วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่ 

- นายธัช ขันธประสิทธิ์ (บุคลากรฝ่ายกิจการ
นิสิต) ประชุมรับฟังแนวทางการด าเนินงาน 
“หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับพ้ืนที่ 
(Node)” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส. กทม. 

- ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (บุคลากรฝ่าย
กิจการนิสิต) สัมมนากิจกรรมและประกัน
คุณภาพกิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2560 วันที่ 
18 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์
กิจกรรม ม.บูรพา และบรุคไซด์ วัลเล่ย์ จ.ระยอง 

- นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ (บุคลากรฝ่าย

-ตารางเก็บข้อมูลผล
การพัฒนาทางวิชาชีพ
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
เอกสารแนบที่ 7.4.1 
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AUN-QA Criterion 7 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
วิชาการ) ประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนสาขาวิชาที่
ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย 
กทม. 

-บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าปี 2560 วนัที่ 14 กรกฎาคม 
2560  ณ Varee Diva Nana, Kaeng Krachan 
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

7.5 การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เช่น ให้
รางวัล ยกย่องให้
เกียรติ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัย 
และการบริการ 

1. การให้รางวัลผู้ท าผลงานโดยการสนับสนุนทุน
วิจัยต่างๆ การน าเสนอผลงานเพ่ือเผยแพร่
งานวิจัย 
2. การเบิกเกินภาระ (การท างานล่วงเวลา) 

- เอกสารแนบที่ 7.5.1 
- เอกสารแนบ 7.5.2 
 

 
 

  



63 
 

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  
และการบริการอ่ืนๆ 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 รวมทั้งสุข
ภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 
are defined, communicated, published, and  up-to-
date (1)  
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

2 3 

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

2 3 

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 และการบริการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and research 
as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น* 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคปกติ** 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 
(1) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 
(2) 

จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 
(3) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
(4) 

รอ้ยละ 
(4/2) 

1/2559 270 150 219 168 112.00 
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคปกติ จ าแนกตามประเภทโครงการรับเข้า 

โครงการ จ านวนประกาศ จ านวนเข้าสอบสัมภาษณ์ 
12 จังหวัด ครั้งที่ 1 40 34 
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 50 36 
12 จังหวัด ครั้งที่ 2 95 89 
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 55 43 
Admissions  30 17 

รวม 270 219 
 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา*** 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 
(1) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. 
Offered) 

(2) 

จ านวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted) 

(3) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

จ านวน
รับตรง 

1/2555 562 100 485 478 478.00  
1/2556 389 100 284 260 260.00  
1/2557 344 100 266 234 234.00  
1/2558 279 100 126 102 102.00  
1/2559 167 100 132 96 96.00  
 
 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์**** 
ภาค

การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวน
ผู้สมัคร 
(No. 

Applied) 
(1) 

จ านวนที่
ประกาศรับ 

(No. 
Offered) 

(2) 

จ านวนผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษา 

(No. 
Admitted) 

(3) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. 
Enrolled) 

(4) 

ร้อยละ 
(4/2) 

จ านวน
รับตรง 

1/2555 73 50 51 (รวมกับ 4 ปี) 
478 
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1/2556 255 50 182 179 358.00  
1/2557 85 50 80 80 160.00  
1/2558 114 50 82 78 156.00  
1/2559 75 50 70 63 126.00  
* เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมคือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  โดย
เริ่มใช้ชื่อสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ตั้งแต่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
**รับนิสิตภาคปกติ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
*** นิสิตภาคพิเศษไม่มีประสบการณ์ท างาน เรียนวันธรรมดาคือ จันทร์-ศุกร์ 
**** นิสิตภาคพิเศษมีประสบการณ์ท างาน เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

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 439 420 - - - - - - - - 420 
2557 314 306 299 291 - - - - - - 597 
2558 180 176 236 231 289 288 - - - - 683 
2559 293 279 164 153 224 216 190 26 20 - 674 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
3. นิสิตรหัส 56 วันเสาร-์อาทิตย์จบเทอมฤดูร้อน 2558 จ านวน 98 คน 
  4. นิสิตรหัส 56 วันวันธรรมดา จบเทอมต้น 2559 จ านวน 164 คน 
  5. นิสิตรหัส 56 คาดว่าจบเทอมปลาย 2559 จ านวน 6 คน    
  
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

56 439 262 6 20 140 10 1 - 
57 314 - - - 78 12 - - 
58 180 - - - 16 - - - 
59 293 - - - 14 - - - 

หมายเหตุ : 1. นิสิตรหัส 59 พ้นสภาพในเทอมต้น 2559 จ านวน 14 คน  
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบียน 

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



67 
 

1/2556              
2/2556              
1/2557              
2/2557              
1/2558              
2/2558              
หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ 
      และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนรับ
ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

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

 
ผลการด าเนินงาน   
 

AUN-QA Criterion 8 ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 
8.1 มีการก าหนด

นโยบายและ
เกณฑ์การ
รับเข้าสู่
หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

- หลักสูตรมีการวางแผนนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าที่
ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่คณะฯ และสถาบัน 
- ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการวางแผนการรับนิสิต
และการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา โดยมีการ
น าเรื่องเกณฑ์การรับนิสิตในปีที่ผ่านมา    มาประชุมใน
กรรมการหลักสูตรเพ่ือปรึกษาหารือถึงข้อดี-ข้อเสียและมี
การปรับปรุงและวางแผนเกณฑ์การรับในปีถัดไป  
- หลักสูตรให้ฝ่ายวิชาการของคณะด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การรับสมัครอย่างทั่วถึง ดังเอกสาร
แนบ 
 

- แผนการรับนิสิต 
เอกสารแนบที่ 8.1.1 
- ประกาศการรับ
สมัคร 
เอกสารแนบที่ 8.1.2 
- รายงานการประชุม
ของหลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 8.1.3 
- เวปไซต์การ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รับสมัคร 
เอกสารแนบที่ 8.1.4 

8.2 มีการระบุวิธีการ
และเกณฑ์ใน
การคัดเลือก
ผู้เรียน และมี

- หลักสูตรมีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้เรียนที่ชัดเชนในประกาศรับสมัคร การด าเนินงาน
หลักสูตรในปี 2554-2558 ได้รับนิสิตภาคพิเศษ 2 
ประเภทด้วยคือ 1) กลุ่มเรียนจันทร์ถึงศุกร์ 2) กลุ่มเรียน

- ประกาศการรับ
สมัคร 
เอกสารแนบที่ 8.2.1 
- รายงานการประชุม
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การประเมินผล
วิธีการและ
เกณฑ์ 

วันเสาร์ อาทิตย์ แต่ในปี 2559 ที่ผ่านหลักสูตรได้มีการรับ
นิสิตภาคปกติเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกทางหนึ่ง 
 

ของหลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 8.2.2 
 

8.3 มีระบบก ากับ 
ติดตาม
ความก้าวหน้า
ในการเรียน 
ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระ
การเรียนของ
ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ 

- หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
หลังจากท่ีนิสิตผ่านกระบวนการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อย 
โดยจัดโครงการปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ก่อนเริ่มการศึกษาปี
การศึกษา ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ
สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
- และในปี 2559 ทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ิมเติมจากส่วนของคณะ 
เพราะหลักสูตรมองว่ากิจกรรมที่เคยจัดของคณะอาจจะไม่
ตอบโจทย์และท าให้นิสิตในหลักสูตรมองภาพรวมของ
ท้องถิ่นได้จึงมีโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต
หลักสูตรท้องถิ่นส าหรับชั้นปีที่ 1 โดยพบกับคณาจารย์ใน
หลักสูตร รุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
- นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ในการก ากับและ
ติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างสม่ าเสมอ โดยการนัด
นิสิตที่ปรึกษามาพบปะพูดคุยถึงความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 

- โครงการ
ปฐมนิเทศน์ 
เอกสารแนบที่ 8.3.1 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เอกสารแนบที่ 8.3.2 
- ตัวอย่าง office 
hour ในมคอ.3  
เอกสารแนบที่ 8.3.3 
- รายชื่อและรูปภาพ
การให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เอกสารแนบที่ 8.3.4 

8.4 มีการให้
ค าปรึกษา
วิชาการ 
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน
ของผู้เรียน และ
การบริการอ่ืนๆ 
เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และ
ทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

- หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีช่วงเวลานิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 
- อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการให้ค าแนะน าทางวิชาการแก่
นิสิต ซึ่งมีการระบุ Office Hour อยู่ใน มคอ.3 ของทุก
รายวิชา นิสิตสามารถขอค าปรึกษาครอบคลุมเรื่อง 
วิชาการ กิจกรรม ปัญหาส่วนตัว หรืออ่ืนๆ 
- หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการประชุมให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมของนิสิตแบบไม่เป็นทางการ 
- หลักสูตรร่วมกับภาควิชา จัดโครงการต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ อาทิเช่น 
โครงการจัดสัมมนาสหกิจ หรือโครงการประกวดแข่งขัน
ของผู้เรียน หรือโครงการฝึกประสบการณ์ต่างแดน เป็นต้น 

- รายชื่อนิสิตพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
เอกสารแนบที่ 8.4.1 
- แบบฟอร์มขอ
ค าปรึกษา 
เอกสารแนบที่ 8.4.2 
- ตัวอย่าง office 
hour ในมคอ.3  
เอกสารแนบที่ 8.4.3 
 
- ภาพการประชุม 
เอกสารแนบที่ 8.4.4 
- สรุปหรือรูปภาพ
โครงการภาคฯ 
เอกสารแนบที่ 8.4.5 

8.5 มีการจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ สังคม 

- หลักสูตรฯ จ ากัดจ านวนผู้เรียนต่อห้องในช่วงเพ่ิมลด
ออนไลน์ โดยค านึงถึงปริมาณความจุห้องเพ่ือไม่ให้
หนาแน่นไป  
- หลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น 

- รายงานการประชุม 
เอกสารแนบที่ 8.5.1 
- โครงการศึกษาดู
งานฯ 
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และจิตใจ ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

การศึกษาดูงานในรายวิชาต่างๆ โดยแยกให้แต่ละชั้นปีได้
การพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป 
- หลักสูตรฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของ
นิสิต เช่น โครงการค่ายอาสารัฐประศาสนศาสตร์ 
- หลักสูตร มีการเปิดสอนในรายวิชา การวิจัยเชิงบูรณา
การ เพื่อให้นิสิตที่เคยลงวิชาสหกิจศึกษาได้น าปัญหาต่างๆ
ในพ้ืนที่ฝึกงานมาก าหนดเป็นหัวข้อวิจัยเพื่อน าไปแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนอีกครั้ง 

เอกสารแนบที่ 8.5.2 
- โครงการค่ายอาสาฯ 
เอกสารแนบที่ 8.5.3 
- ตัวอย่างงานวิจัย 
และใบในการน าไปใช้
ประโยชน์ขององค์กร 
เอกสารแนบที่ 8.5.4 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 

มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 

อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 

the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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

มีห้องสมุดดิจิทัล 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 เพ่ือให้บุคลากรและผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 

มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1The teaching and learning facilities and equipment 
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and 
research (1) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

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

2 2 

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

3 3 

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

3 3 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   
 

AUN-QA 
Criterion 9 

ผลการด าเนินงาน เอกสารแนบ 

9.1 อุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
และทันสมัยที่
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
และการวิจัย 

- คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ส าหรับนิสิต โดยในส่วนของคณะเนื่องจากมีการย้ายเข้ามา
ในตึกใหม่ ดังนั้นจึงท าให้มีอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มากยิ่งข้ึนเมื่อมีการเปรียบเทียบจากปี 2558 เช่น 
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
สารสนเทศ/ฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ห้องพัก
ส าหรับการค้นคว้าของนิสิต เป็นต้น โดยมีอุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ระบบเครื่องเสียง บริการไวไฟ 
โต๊ะ-เก้าอ้ีอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
- หลักสูตรยังได้มีการประเมินผลในประเด็นเรื่องอุปกรณ์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- รูปภาพและ
เอกสารสรุป
อุปกรณ์และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 
เอกสารแนบที่ 
9.1.1 
- ผลการประเมิน
หลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 
9.1.2 

9.2 มีห้องสมุดและ
ทรัพยากร
อย่างเพียงพอ
และทันสมัย
เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการ
สอน และการ
วิจัย 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องสมุดและทรัพยากร
อย่างเพียงพอ เช่น หนังสือ ต ารา วารสารเอกสาร
ประกอบการสอน สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น ทั้งนี้ในหลักสูตรได้มีต าราเอกสารหลักในแต่ละรายวิชา
อย่างเพียงพอ อีกท้ังทางหอสมุดของมหาวิทยาลัยยังมีการ
สอบถามความต้องการในการจัดหาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์
อ่ืนที่มีความจ าเป็นในสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างสม่ าเสมอ  
- หลักสูตรยังได้มีการประเมินผลในประเด็นเรื่องห้องสมุด
และทรัพยากร 

รูปภาพและ
เอกสารสรุป
ห้องสมุดและ
ทรัพยากร 
เอกสารแนบที่ 
9.2.1 
- ผลการประเมิน
หลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 
9.2.2 

9.3 มี
ห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือ
อย่างเพียงพอ
และทันสมัย
เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการ
สอน และการ
วิจัย 

- หลักสูตรใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือใน
การสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง โดยมีที่นั่งเรียนจ านวน 100 ที่
นั่ง เพื่อมาเสริมจากห้องของส านักคอมพิวเตอร์ 
- หลักสูตรยังได้มีการประเมินผลในประเด็นเรื่อง
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 

รูปภาพและ
เอกสารสรุป
ห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือ 
เอกสารแนบที่ 
9.3.1 
- ผลการประเมิน
หลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 
9.3.2 

9.4 มีสิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- คณะมีระบบเครื่องมือสารสนเทศท่ีนิสิตใช้ศึกษาค้นคว้า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทั้งจาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ห้องสมุดของคณะ และคณะฯ ได้มีการติดตั้งสัญญาณ WI-FI 

- รูปภาพและ
เอกสารสรุปด้าน
เทคโนโลยี
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รวมถึง
โครงสร้าง
พ้ืนฐานการ
เรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างเพียงพอ
และทันสมัย
เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการ
สอน และการ
วิจัย 

ไว้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึง 
- นิสิตสามารถติดต่ออาจารย์/ที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น อีเมลล์ ระบบ reg 
- มีระบบการลงทะเบียนออนไลน์/เพิ่มถอนและการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 
- มีการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน เช่น ระบบ e-
classroom e-learning   
- หลักสูตรยังได้มีการประเมินผลในประเด็นเรื่องสิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน 
เอกสารแนบที่ 
9.4.1 
- ระบบพิสูจน์
ตัวตนผู้ใช้งาน
เครือข่าย 
เอกสารแนบที่ 
9.4.2 
- ระบบ buu mail 
เอกสารแนบที่ 
9.4.3 
- ระบบ reg 
เอกสารแนบที่ 
9.4.4 
- การประเมิน
ผู้สอนออนไลน์ 
เอกสารแนบที่ 
9.4.5 
- e-learning   
เอกสารแนบที่ 
9.4.6 
 
- ผลการประเมิน
หลักสูตร 
เอกสารแนบที่ 
9.4.7 

9.5 มีการระบุและ
ใช้มาตรฐาน
ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และ
ความ
ปลอดภัย และ
สามารถเข้าถึง
ได้ส าหรับ
บุคคลที่มี
ความต้องการ
พิเศษ 

- ตึกของคณะและมหาวิทยาลัยมีบันไดหนีไฟ ถังดับเพลิง ที่มี
มาตรฐาน โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ
อัคคีภัยขึ้น 
- ตึกของคณะและมหาวิทยาลัยจัดให้มีทางเท้า ที่จอดรถ 
ลิฟต์มีอักษรเบล ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
- การให้ค าปรึกษากับนิสิตที่มีความต้องการเฉพาะด้าน โดย
มหาวิทยาลัยมีศูนย์ให้ค าปรึกษานิสิตที่มีความต้องการพิเศษ 
- เพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้กับนิสิตที่มีมีความต้องการ
พิเศษ (นิสิตพิการ) ทางภาควิชาและหลักสูตรจึงเห็นควรรับ
นิสิตเข้ามาศึกษาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จ านวน 5 คน  

- รูปภาพและ
โครงการฝึกอบรม 
เอกสารแนบที่ 
9.5.1 
- เอกสารการ
ประชุมภาควิชา 
และหนังสือตอบ
รับ 
เอกสารแนบที่ 
9.5.2 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organizations. 

ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม 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 รวมทั้งมี
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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

มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, 
alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับจากบุคลากร 
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 และข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยน าเข้า 

2 3 

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

2 3 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง    

2 3 

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

2 3 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library,     
       laboratory, IT facility and student services) is subjected to  
       evaluation and enhancement (5) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

2 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and         
       subjected to evaluation and enhancement (6) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และ 
ผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรทางคณะกรรมการหลักสูตรได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตร ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0055/2558 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2559 ซึ่งแม้ค าสั่งเดิมจะมียังมีผลบังคับใช้ด าเนินการอยู่ แต่ทางภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ได้มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมหลักสูตร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต ให้มีความทันสมัย และมี
ความสอดคล้องกับสถานการณ์โลก และสถานการณ์การณ์ท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือจัดเตรียมหลักสูตรของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0052/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดเตรียมหลักสูตร 3 สาขาระดับปริญญาตรี ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
โดยมีการจัดประชุมไป 1 ครั้ง และมีแผนงาน/โครงการน าคณาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการฯ ไปพบผู้มีส่วนได้
เสียเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะๆ ต่อไป  

ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ เช่น 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด  และมีการใช้ข้อมูลและข้อมูล
ป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิต รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
น ามาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอยสนองต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ
ประเมินผลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและบัณฑิตของหลุกสูตรได้ 
เพราะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และได้รับมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง  

 
ข้อ 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
 ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนั้น ได้มีการทวทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็น
ระยะ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.5 ในส่วนที่ก าหนด
เรื่องการประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะก ากับ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ระบุไว้ใน มคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
ประธานหลักสูตรพิจารณา และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมหลักสูตรรับทราบในภาคการศึกษานั้น 
 ภาควิชายังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และแต่งตั้งคณะกรรมการ     วิภาษณ์
หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายและน าข้อเสนอแนะมาพูดคุยใน
คณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขต่อไป 
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ข้อ 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
ม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาทบทวนกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการท า มคอ.3 และประมวลรายวิชาเพ่ือให้นิสิตทราบแผนการสอนในรายวิชา
ของอาจารย์ และมีระบบการท า มคอ.5 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในระบบทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย หากนิสิตไม่เข้าไปท าการประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ผลการเรียนของนิสิตจะ
ไม่ออก ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา ภาควิชามีการทวนสอบการตัดเกรด และออกเกรดในแต่ภาคการศึกษา 
โดยการประชุมภาควิชาวาระพิเศษหลังจากการสอบปลายภาคเรียน และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ยังมี
กระบวนการให้นิสิตมีการร้องขอดูคะแนนหรือเกรดจากอาจารย์ผู้สอน 
 
ข้อ 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการได้น าผลการวิจัยหรือบทความวิจัยของ
คณาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร ภาควิชา และคณะมาเป็นตัวอย่างเพ่ือบูรณาการระหว่างการวิจัยกับ
การเรียนการสอน 
 
ข้อ 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 

 ห้องปฏิบัติการสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการประเมินการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปี

สุดท้ายในหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมถึงประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลังจากท่ีมีการย้ายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มายังตึกใหม่ คณะมีการจัด
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือ
ให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนตลอดหลักสูตร  

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีการรับฟังเสียงสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นนิสิตปัจจุบัน และ
จากการที่ให้นิสิตแจ้งปัญหาและความต้องการมายังหลักสูตร ภาควิชา และคณะโดยตรง หลังจากนั้น 
หลักสูตรก็จะน าเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังคณะอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ช่วยปร ับปรุงและพัฒนาคุณภาพขแงการ
ให้บริการต่อไป 

 
ข้อ 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กองแผนงานฯ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต และ 
ทางภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์มีโครงการน าคณาจารย์ในหลักสูตรไปพบผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น และน าข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงหลักสูตร เช่น โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งนิสิตชั้นปี 3 ได้ออกไป
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ฝึกงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณาจารย์ผู้ที่ไปนิเทศงานนิสิตได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
หัวหน้างาน พ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบนิสิตในระหว่างการฝึกงาน และได้น าความคิดเห็น
เหล่านั้นมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพหลักสูตรต่อไป 

 
แหล่งอ้างอิง 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากย์หลักสูตร  
- ผลการประเมินนิสิตในหลักสูตร  
-รายงานการประชุมที่มีเรื่องปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน  

 - ผลการประเมินของกองแผนและคณะ  
- แผนโครงการ PA พบผู้ประกอบการ  
- ผลการประเมิน  
- รายงานการประชุม  
- ประมวลรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยฯ  
- มคอ. 3 และ มคอ.5  
- รายงานประชุมตัดเกรด  
- web ระบบการประเมิน  
- ขั้นตอนการร้องขอดูเกรดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



79 
 

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 อัตรา
การตกออก 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 และควรตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า 
นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 
 
ผลการประเมินตนเอง  
 
AUN-QA Criterion 11 – Checklist ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 
and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

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

2 2 

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

2 3 
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มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and  benchmarked for improvement (2) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณ
งานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ  

2 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement (3) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตก 

ออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบทะเบียนนิสิตเพื่อเช็คอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกของนิสิตแต่

ละหลักสูตร และมหาวิทยาลัยมีการแจ้งผลการพ้นสภาพของนิสิตให้หลักสูตรได้ทราบ ซึ่งทางหลักสูตรได้
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการเรียกพบนิสิตทีผ่ลการเรียนเกรดเฉลี่ยต่ า และมีโอกาสพ้นสภาพมา
พูดคุย เพ่ือช่วยวางแผนการเรียน และการจัดการลงทะเบียนนิสิตเป็นรายบุคคลเฉพาะกรณี ซึ่งทาง
หลักสูตรจะได้อาศัยข้อมูลดังกล่าวไปใช้ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนิสิตแล่ละชั้นปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมอัตราคงอยู่ของนิสิตในปัจจุบัน 
 
ข้อ 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการ 

  ปรับปรุงคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยบูรพามีระบบทะเบียนนิสิตเพื่อเช็คระยะเวลาในการศึกษาของนิสิต ซึ่งหลักสูตรมี

การก าหนดนโยบายที่สอดคล้องจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและที่พ้นสภาพการศึกษา รวมทั้งมีการพูดคุย
ในที่ประชุมกรรมการหลักสูตร โดยที่ประชุมกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เชิญนิสิตที่มปีัญหาในเรื่องการเรียน และนิสิตที่มีระยะเวลาการเรียนเกินหลักสูตรที่ก าหนดมาพูดคุยปรึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร และภาควิชา เมื่อมีการ
ส ารวจข้อมูลพบว่า นิสิตส่วนใหญ่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาการศึกษา อันแสดงให้เห็นว่า 
นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับรายวิชาและลักษณะของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี ส่วนในกรณีของนิสิตบางราย
ที่มีปัญหาส่วนบุคคล ท าให้มีผลต่อการเรียน จนต้องขาดเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการส าเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตบางคน และให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ค าแนะน าด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่นิสิต 
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ข้อ 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการปรับปรุง 
คุณภาพ 
กองแผนงาน และคณะรัฐสาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

ภาวะการท างานของบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษา ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 2559 ทั้งหมด 

จ านวน 157 คน 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 2559 ที่ตอบ

แบบสอบถามส ารวจเรื่องการได้งานท า จ านวน 42 คน  
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 2559 ที่งานท าหลัง

ส าเร็จการศึกษา ในสถานประกอบต่างๆ สามารถแบ่งแยกได้ดังนี้ 
- หน่วยงานราชการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
- บริษัทเอกชน  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 
- รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 2.38  
- ธนาคาร/สถาบันทางการเงิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 

  - อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปี 2559 ได้แสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมในเรื่องความต้องการให้หลักสูตร รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น) ปรับปรุงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ในงานที่ให้นักศึกษาที่จบหลักสูตร รป.บ. นี้มาปฏิบัติงานจะไม่มีเนื้อหางานที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรจึงไม่ 
- สามารถแสดงความคิดเห็นได้ แต่การสอนให้นิสิตคิดเป็นอย่างมีระบบ สามารถคิดวิเคราะห์ 

แก้ไขปัญหางานได้ควรเป็นพ้ืนฐานให้นักศึกษาทุกหลักสูตรควรมีหรือท าให้เกิดขึ้นในตัวนิสิต เพ่ือสามารถ
ประยุกต์ใช้กับงานในทุกสาขาได้แม้ไม่ได้จบในสาขาเหล่านั้น 

- เรื่องความเป็นผู้น า 
1) เรื่องบุคลากรในการสอนหลักสูตร รป.บ. บางอาจารย์ยังมีการประเมินนักศึกษาไม่ค่อย

ดีนัก 
2) เรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ เน้นด้านการ

สื่อสารสนทนาเป็นหลัก 
3) เรื่องการสอนให้รักในองค์กรนั้นๆ 

 - การน าความรู้มาพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานขององค์กร 
  1) เน้นภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   

2) การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Excel , Sheet 
3) หลักสูตรครอบคลุมรวมไปถึงการบริหาร HR กฎหมายแรงงานเบื้องต้น การให้ความรู้ที่

รอบด้านเพ่ือจบมาแล้วเวลาไปสมัครงานสถานประกอบการสามารถได้หลายด้าน 
 - จ านวนบัณฑิต เห็นควรลดจ านวนลง เนื่องจากในตลาดมีจ านวนมาก 
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ข้อ 11.4 มีมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของ 
ผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
หลักสูตรมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ โดยอาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

การท าวิจัยของนิสิต ทั้งวิจัยส่วนบุคคล และวิจัยกลุ่มไว้เป็นเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และแผ่นซีดีรอม 
โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาระเบียบวิจัยไดใ้ห้นิสิตน าเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปมอบให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจศึกษา เพ่ือน าผลงานไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป เช่น การน า
ผลสรุปงานวิจัยไปเขียนบทความเพ่ือใส่ลงในเอกสารเผยแพร่ของภาควิชาที่แจกไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและห้องสมุดสถาบันทางการศึกษาต่างๆ เช่น เอกสารคู่มือชาวบ้าน 
 
ข้อ 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 กองแผนงาน และคณะได้ด าเนินการเก็บรวบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

และทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ซึ่ง    
ผลการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาขา รปบ. (การปกครองท้องถิ่น) พบว่า 

1. จ านวนแบบส ารวจข้อมูลที่ส่งไปทั้งสิ้น 157 ชุด ได้รับการประเมินกลับมา 42 ชุด คิดเป็น      
ร้อยละ 26.75   

2. ผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 4.13 โดยเรื่องมีความซื่อสัตย์
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เป็นเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.26  

3. ผลการประเมินด้านความรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.98 โดยเรื่องมีการมีความสามารถในการ
เรียนรู้งาน เป็นเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.14 

4. ผลการประเมินด้านทักษะทางปัญญาพบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.92 โดยเรื่องความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาตนเองได้ เป็นเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.40  

5. ผลการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
รวม 4.14 โดยเรื่องความสามารถในการท างานเป็นทีม เป็นเรื่องท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.37  

6. ผลการประเมินด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 โดยเรื่องมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.12  

7. ทักษะเฉพาะหลักสูตรที่บัณฑิตส าเร็จการศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม 3.99 โดยเรื่องมีใจกว้างใน
การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 1 คือ 4.33  

8.ระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมของหลักสูตรการปกครองท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.17 

9. ระดับการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยรวมของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา มี
ความรู้ความสามารถเม่ือเทียบกับบัณฑิตจากสถาบันอื่นที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน ระยะเวลา
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เดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.92 
ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องความพึงพอใจและภาวะการรับเข้าท างานไว้ คือ 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการที่ส านักงานใหญ่เปิดสอบแล้วส่งตัวเข้ามาปฏิบัติราชการในหน่วยงาน 
เนื่องจากต้องพิจารณาคุณสมบัติแต่ละรายบุคคล ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในงานที่ท าก่อน จึงจะ
ประเมินได้ว่าควรจ้างหรือไม่ การรับบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานเป็นภารกิจของส านักปลัดฯ ซึ่งมีมาตรฐานใน
การพิจารณาตามความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและหน้าที่ โดยหน่วยงานที่
บัณฑิตปฏิบัติหน้าที่สังกัดกองแผนและงบประมาณ โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของแต่
ละบุคคล แต่หากมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติก็ยินดีรับ 
 

แหล่งอ้างอิง 
 - ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยบูรพา  

- ใบรายชื่อนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
 - หลักฐานแจ้งการพ้นสภาพของนิสิต  

- รายงานผลการมีงานท าของกองแผนและคณะ  
- ตัวอย่างซีดีงานวิจัย  
- ใบการให้คะแนนวิจัย  
- หนังสือการน าไปใช้ประโยชน์  
- รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 



      84 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 

 
 ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN 
QA 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์/  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  3  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน 

2  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

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

2  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 2  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความ
จ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และ
ก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

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

2  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 2  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) NA  
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

NA  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

NA  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน NA  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

NA  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

NA  

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

3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

2  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

2  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
และการบริการผู้เรียน) 
 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2  

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

2  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภท
และปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  

 
  
  



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรรับประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น 
คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 531 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 531 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 23 

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  - 

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 8 

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  15 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 17 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 9 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท 2 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 3 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 4 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 10 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว - 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว - 

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 236 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 232 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 112 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 42 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 2 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 4 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 6 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 18,016 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.95 

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ - 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ - 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
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