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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ส าหรับผลงานรอบ ปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
จัดท าขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามเกณฑก์ารประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญ ของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสตูร (Program Profile) ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมี
คุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและ
คุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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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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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

1.1 ปรัชญา 
สร้างนักรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อประเทศ และ

สังคม 
1.2 ความส าคัญ 
นักรัฐศาสตร์ เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในทางการเมืองการปกครองของประเทศ โดยเฉพาะใน เชิงนโยบาย

สาธารณะ เนื่องจาก ทุกสังคมจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
และเป็นธรรมในสังคม การเมืองทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือ เพื่อพวกพ้อง แต่การเมืองเป็นไป เพื่อการจัดสรรเพื่อประเทศ หรือ เพ่ือ
ท้องถิ่น ดังนั้น การผลิตนักรัฐศาสตร์เข้าสู่สังคมจึงเป็นพันธกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิด
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ และ ตอบสนองความต้องการของสังคม
การเมืองในทุกระดับได้อย่างแท้จริง 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเมืองในระดับสูง 
2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยทางรัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการเมืองการปกครอง

ของประเทศในทุกระดับต่อไป 
3. เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมหาบัณฑิตแต่ละท่านที่

ต้องการประกอบอาชีพ ทั้งภาครัฐในประเทศ ภาคเอกชนในประเทศ บรรษัทข้ามชาติ องค์การระว่างประเทศ 
และองค์กรนอกภาครัฐ 

1.4 ELO 
  1.4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.4.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
       1.4.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
       1.4.1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ   
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
       1.4.1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
  1.4.2 ด้านความรู้ 
     นิสิตระดับปริญญาโท ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ 

ใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 
       1.4.2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา 

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

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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       1.4.2.2  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 
        1.4.2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

               นิสิตต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนิสิตจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพ่ือความมั่นคง ในขณะที่สอน อาจารย์ต้องเน้นให้นิสิตคิดหา
เหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา 
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 
       1.4.3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
       1.4.3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
       1.4.3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 

1.4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          นิสิตต้องออกไปประกอบอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาจากสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ที่จะ
มาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็น
เรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นิสิตระหว่างที่
สอนวิชา หรืออาจแนะนําให้นิสิตไปเข้าฟังในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 
         1.4.4.1 สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาตาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
         1.4.4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
        1.4.4.3 มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 

1.4.5 ด้านทักษะทางการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.4.5.1 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์และหรือโปรแกรม
ประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
         1.4.5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนออย่างเหมาะสม  
          1.4.5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
       การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ ต่อนิสิตในชั้นเรียน 
หรือนิสิตหลักสูตรอ่ืน และอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 
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 นอกจากนั้นได้เสริมความคาดหวังจากผลสัมฤทธิด้านการเรียนทั่วไปและเฉพาะด้านเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

Generic 
learning 
outcomes 

1. รักชาติ และเคารพสักการะ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพสิทธิของผู้อื่น เต็มใจ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนแม้จะมีความแตกต่างจากความคิดของตนเอง มุ่งมั่นแก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับองค์การโดยปราศจากอคติ 
2. รู้จักหน้าที่ของตนเอง กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ใน 
การทํางานหรือแก้ไขสถานการณ์ เพ่ือสร้างความพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร โดยการพูด เขียน อ่าน ทั้งในเชิงวิชาการและในชีวิต 
ประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค์ ในการค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และนําเสนอผลงาน เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
สังคมไทยแลนด์ 4.0 

Subject 
specific 
learning 
outcome 

5. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองที่มีพ้ืนฐานตามแนวคิดทฤษฎีที่มี
อยู่ทางรัฐศาสตร์ รวมถึงนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
6. สามารถวิเคราะห์พยาธิสภาพทางการเมืองการปกครองที่มีความเป็นพลวัตร อันเกิดจาก
สภาวะโลกาภิวัตน์ ในทุกระดับของสังคมตั้งแต่การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ 
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคจนถึงระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ 
โดยไม่ละเลยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แตกต่างกันของภูมิภาคต่างๆ 
7. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทางการเมืองการปกครองและ
ในเชิงนโยบายสาธารณะ เช่น นโยบายประชารัฐ นโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในรูปแบบงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เพ่ือให้ได้งานวิจัยทางวิชาการรัฐศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ทางด้านรัฐศาสตร์  

 
 

2. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต      
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอน 2 แผน ได้แก่  
แผน ก   (แบบ ก 2) ทําวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)  
แผน ข   ไม่ทําวิทยานิพนธ์ (Non – Thesis Option) แต่ต้องสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examinations)      
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1. หลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์    
  แผน ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ และการศึกษารายวิชาต่าง 
ๆ รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
(2) วิชาบังคับท่ัวไป 12 หน่วยกิต      
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต      
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต      
(5) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต      
     รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต    
และต้องสอบวิทยานิพนธ์ 
 
2.  หลักสูตรแผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์  
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ รวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  หน่วยกิต 
 (2) วิชาบังคับท่ัวไป  12   หน่วยกิต 
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา                      12 หน่วยกิต 
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต 
(5) การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 
     ผลรวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      39 หน่วยกิต 
และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations)  
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยบูรพา วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  17.00 น. -20.00 น. 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 4 คน 
ซ่ึงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพามีสัญญา
จ้างเต็มเวลาทุกท่าน 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ฯ ทุกท่าน 
มีภาระงานด้านการสอน งานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ งานด้านที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ หรือเป็นกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรือเป็นกรรมการผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิปริญญาเอกทาง
รัฐศาสตร์ และมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับ
การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
หรือในระดับชาติ หรือมีงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งงานวิจัย
ทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยอาจารย์ทุกท่านมีภาระงานด้าน
การสอน งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานด้านที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ หรือเป็นกรรมการ
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรือเป็นกรรมการผู้สอบ
การค้นคว้าอิสระ  อาจารย์ทุกท่านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ หรือปริญญาเอกใน
สาขาที่เก่ียวข้อง และทุกท่านมีงานวิจัยที่มี
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ หรือในระดับชาติ หรือมี
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่ง
งานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอน 
โดยอาจารย์ผู้สอน ทุกท่านมีภาระงานด้าน
การสอน อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และมีงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ หรือในระดับชาติ หรือมี
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่ง
งานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ใช่ส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
ปริญยาเอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตร  มีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ หรือในระดับชาติ หรือมี
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มีอาจารย์ภายนอกมาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมในปีการศึกษา 2558-2560 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีอาจารย์ทีผู่้สอบวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 
2559-2560 โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน อาจารย์ที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่ต้อง
มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ และมี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการนานาชาติ หรือในระดับชาติ หรือมี
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
ปริญยาเอกในสาขาที่ตรงหรือในสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันกับหลักสูตร  มีประสบการณ์ด้าน
การสอนและการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก. มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการหรือใน
รายงานการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการ
ค้นคว้าอิสระมีการจ ากัดภาระงานในการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ จากหลักสูตร
ใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) พ.ศ.2554 ครบรอบ
การปรับปรุงในปี 2559 หลักสูตรเริ่มใช้ภาค
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การศึกษาท่ีหนึ่งปีการศึกษา 2554 ได้รับการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ใช้ในภาคการศึกษาที่
หนึ่ง ในปีการศึกษา 2560 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 - 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /  
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25540191104477 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน 
มคอ 2  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง คุณวุฒิ
ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่) 
1. รศ.ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง ร.ด.(รัฐศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

รองศาสตราจารย์  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล 

ร.ด.(รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 

3. อาจารย์ ดร.โชติสา  ขาวสนิท ร.ด.(รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์  

4. อาจารย์ ดร.ภัทรพงษ์  รัตนเสวี Doctor of 
Philosophy 
(International 
Relations), 
University of Bath, 
UK 

อาจารย์  
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอก ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 
3. อาจารย์ ดร.โชติสา  ขาวสนิท 
4. อาจารย์ ดร.ภัทรพงษ์  รัตนเสวี 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

ตารางอาจารย์ผู้สอน และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ข้อ 3) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 

 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง รองศาสตราจารย์ ร.ด./2532   
2. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร  ตันศริิคงคล ผู้ช่วยศาตราจารย์ ร.ด./2546   
3.อาจารย์ ดร.โชติสา  ขาวสนทิ อาจารย์ ร.ด./2549   

4. อาจารย์ ดร.ภัทรพงษ์  รัตนเสวี อาจารย์ ร.ด./2557   

5. ผศ.ดร.โอฬาร  ถิ่นบางเตียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด./2554   
6. ผศ.ดร.รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด./2551   
7. ดร.สกฤติ  อิสริยานนท์ อาจารย์ รป.ด./2554   
8. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ด./2547   
9.รศ.ดร.ว่าที่เรือตรีเอกวิทย์  มณีธร รองศาสตราจารย์ ร.ด./2548   
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เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................   
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 

ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
(เกณฑ์ข้อ 6) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

(จ านวนนักศึกษา 
ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 

ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ร.ด./ 2532   Thesis-1/IS-10 
2. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริ
คงคล 

ร.ด./2546   Thesis-1/IS-10 

 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 

1 รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิ
สว่าง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้น าทางการเมืองใน
ประเทศไทย:กรณีผู้ใหญ่บ้านที่ศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่14 (พ.ศ.2556), วันที่27-28 พฤศจิกายน 
2556, คณะการรมการสภาวิจัยแห่งชาติ,ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์: หลักการวิธีปฏิบัติ สถิติ และคอมพิวเตอร์.
ชลบุรี : publishing house. 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ร้อยต ารวจเอก ดร.
วิเชียร ตันศิริคงคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้น าทางการเมืองใน
ประเทศไทย:กรณีผู้ใหญ่บ้านที่ศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่14 (พ.ศ.2556), วันที่27-28 พฤศจิกายน 
2556, คณะการรมการสภาวิจัยแห่งชาติ,ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ,มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 

การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2554 จังหวัดชลบุรี. วารสารทางการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย,4(3), 51-85. 

3 อาจารย์ ดร.โชติสา 
ขาวสนิท 

มุมมองที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของเยาวชนที่ศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร. คณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการ “รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ท าดีเพ่ือสังคม “รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ “รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 
ปี ท าดีเพื่อสังคม” วันที่ 24-25 ธันวาคม 2557 (หน้า 275-298) ณ ส านัก
บริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557. ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานา
วิทยาลัย. 

4 อาจารย์ ดร.ภัทรพงษ์ 
รัตนเสวี 

Rattanasevee, P. (2015) ASEAN yet to lay the foundations of the 
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อาจารย์
ที่

ปรึกษา 

ล าดับ
ที ่

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

รหัสนิสิต 
ชื่อ นามสกุล 

นิสิต 
 

หัวข้อ 

รศ.ดร.ไพฑูรย์  โพธิสว่าง 
 1   54910326 นายกิทติศักดิ์ 

แสงประทุม 
การมีส่วนร่วมมของประชาชนต่อการ
บริหารงานเทศบาลต าบลโป่ง อ าเภอ
บางละมุง จ.ชลบุรี 

2   BUU LIB นายสมศักดิ์ 
โพธิ์ศรีทอง 

การน านโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3   BUU LIB นายสมชัย  
นิลเดช 

การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธของ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว 

4   BUU LIB นางสาว
ณัฐวรรธน์ 
แทนบุญ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองสระแก้วที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรเมืองสระแก้ว 

5   BUU LIB นายวิชัย  
ทองปานดี 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 12  

6   BUU LIB นายวรุตม์ 
บริบูรณ์วิทยา 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงสานของ
ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

  BUU LIB นายสุทธิพงษ์ 
จิตต์ชอบใจ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ภาพลักษณ์ของต ารวจจราจรสถานี
ต ารวจภูธรเขาสิงโต จังหวัดสระแก้ว 

  BUU LIB นายกิตติ  
ดวงเหมือน 

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลบ้านด่าง อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 



  
หน้า 14 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อาจารย์
ที่

ปรึกษา 

ล าดับ
ที ่

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

รหัสนิสิต 
ชื่อ นามสกุล 

นิสิต 
 

หัวข้อ 

  BUU LIB นายชูชาติ 
วโรดมอุดม 

ความคิดเห็นของประชาชนในการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ผศ.รตอ.ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล 
 1   54910291 นางสาว 

รุ่งรัตน์ 
พิเชษฎฐ์
ไพบูลย์ 

ความคาดหวังของประชาชนผู้มาใช้
บริการต่อระบบการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
ชลบุรี 2 

2   54910295 นางสาว 
วันวิสาข์  
คงสมแสวง 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้เสียภาษี
ต่อการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานสรรพาการ
พ้ืนที่ชลบุรี 2 

3   BUU LIB นางสาว 
ณัฐณภรณ์ 
นิรัติธนาสิทธิ์ 

การตัดสินใจเลือกร้านวัสดุก่อสร้าง 
ของลูกค้าในเขตอ าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุร ี

4   BUU LIB นายภูมิภัทระ 
จันทร์บัว 

การบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโตนด อ าเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี 

5 
 

  BUU LIB นางสาว 
อุไรวรรณ  
รสแก่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองไผ่  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

6   BUU LIB นางสาว
เตือนใจ  
ยืนยงชาติ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเหียง  
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 



  
หน้า 15 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อาจารย์
ที่

ปรึกษา 

ล าดับ
ที ่

วิทยา
นิพนธ ์

การ
ค้นคว้า
อิสระ 

รหัสนิสิต 
ชื่อ นามสกุล 

นิสิต 
 

หัวข้อ 

   BUU LIB นายอามร  
อู่แก้ว 

การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในเขตสถานีต ารวจภะรเขาสิงโต 
จังหวัดสระแก้ว 

    BUU LIB นายสมโชค 
ประยูรยวง 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว 

    BUU LIB นายทองสุข 
ทองสา 

ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
กรณีศึกษา ส านักสรรพากรพ้ืนที่
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ข้อสังเกต............................................N/A.................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 8  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  

ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อ 8) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท า
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง ร.ด./2532     
2. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล ร.ด./2546     
3. อาจารย์ ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด./2549     
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เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยนิพนธ์ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  

ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (เกณฑ์ข้อ 9) 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์       
โพธิสว่าง 

ร.ด./ 2532     

2. ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร 
ตันศิริคงคล 

ร.ด./2546     

3. อาจารย์ ดร.โชติสา 
ขาวสนิท 

ร.ด./2549     

 
เกณฑ์ข้อ 10  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
 ข้อสังเกต..................................................................................................  

ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

นายเกรียงไกร  ทองเทศ ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง
กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอ าเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุร ี

การน าเสนอผลงานวิจัยแบบ
บรรยายในการประชุมวิชาการ 
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12                 
“ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์”                  
ณ วันที่ 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
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เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข้อสังเกต ...............................................................................................  
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นิสิต ชื่อเรื่อง การศึกษาค้นควา้อิสระ 

ผศ.ร.ต.อ. ดร.วิเชียร  
ตันศิริคงคล 

นายทวีวัฒน์  แก้ว
รหัส 59910158 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

 นายวีระพนธ์ ยิ้มเจริญ
รหัส 59910163 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 

 นายเทพประทาน ชมบัว
รหัส 59910159 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 นายนิติพงษ์ ชูเลิศ  
รหัส 59910018 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ปัญหาอาญชากรรมในเขตเทศบาลต าบล นา
จอมเทียน อ าเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี  

 นางสาวศันสนีย์ เปรมปรีชา  
รหัส 59910164  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบของ
แรงงานต่างด้าวในเทศบาลต าบลฉมัน อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 นางสาวอรรัมภา ขลุ่ยโนรี
รหัส 59910286  

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอพนัส
นิคมท่ีมีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
ของทีว่่าการอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 นายมกวัฒน์ สิงห์เถื่อน
รหัส 59910019  

ความคาดหวังของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมี
ต่อบทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

รศ.ดร.ไพฑูรย์   
โพธิสว่าง 

นางสาววิรัญญา จิรกิจธนา  
รหัส 59910016  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุร ี

 นายนชานนท์ บุญศรีสุวรรณ  
รหัส 59910288  

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการ
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลหมอนนาง 
อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

 นางสาวพัทธ์ธีรา  เงินสุข  
รหัส 59910162  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

 นายศิริพงษ์  ศรีนาค  
รหัส 59910165  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้าง
คอกอ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
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เกณฑ์ข้อ 12  การปรับปรุงตามรอบระยเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
1. เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ....2554............. 

  2. ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. ...2559....... 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

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

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการ ด าเนินงาน ตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการ ด าเนินงาน เบื้องต้น (เป็นข้อมูล ดิบ เริ่มมี ระบบ แต่ยัง ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/ ไม่มีการ วิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์การ ด าเนินงาน  
เทียบกับ เป้าหมายมีการเก็บ ข้อมูลอย่าง เป็นระบบ สามารถ/มี ผลการ วิเคราะห์ 
การ ด าเนินงาน เทียบกับ เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented. Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการ ด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ใน ทิศทางตามเป้าหมายที่ 
ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences 
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA 
practice shows good results and positive improvement trend. 
มีการ ด าเนินงาน เหนือกว่าที่ เกณฑ์ ก าหนด ส่งผลให้เกิด การพัฒนา ระบบ 
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Rating Description 
6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงาน ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของ ประเทศ  
มีการ ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงาน เทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า ระดับประเทศ) 

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

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

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

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

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถงึผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ 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 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2 2 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 2 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ผลการด าเนินงาน  

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ Sources 
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
 
1. ระบบการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร 
 

 

                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ความต้องการ
ของอาจารย์ 

ความต้องการ
ของผู้ ใช้บณัฑิต 

 

ความต้องการ
ของนิสิตปัจจบุนั
และศิษย์เก่า 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาต ิ
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การส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

Stakeholders วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ 

นิสิตปีสุดท้าย 
บัณฑิตใหม่ 

แบบประเมินหลักสูตร  
ร.ม.ในปี พ.ศ. 2560 

ต้องการให้หลักสูตรผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านการวิเคราะห์การเมืองการปกครองและ
สามารถสรุปประเด็นส าคัญในทางการเมืองการปกครอง 

แบบประเมินหลักสูตร  
ร.ม.ในปี พ.ศ. 2560 

N/A 

นิสิตปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า 

แบบส ารวจผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ปี 2560 

นิสิตที่ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับ เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม มาเป็นอันดับแรก ทั้งในส่วนของ Generic LOs  
ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพและ
วิชาชีพ - 79.3% และ Subject Specific LOs การใช้ 
การอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม -
79.3%) 

ใช้ ELOs ในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 

ส ารวจความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกสิ้นปีการศึกษา 

อ.ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุง ELOs โดย

ค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ
มหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาแห่งชาติท่ีประกาศใช้อยู่ใน
ขณะน้ัน 

ปรับรายละเอียดหลกัสูตร
ตามกระบวนการที่

มหาวิทยาลัยและสกอ.
ก าหนด 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบในมคอ.3 และเวปไซต์

ของคณะ 
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Stakeholders วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ 

ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา- นิสิตที่ตอบ
แบบสอบถาม ให้ความส าคัญเฉพาะกรณีที่เป็น Subject 
Specific LOs “ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทาง
รัฐศาสตร์อย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านการเมืองการปกครองในสาขาต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบัน” อยู่ที่ 75.9 % เป็นอันดับหนึ่ง 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการ 
“มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และ
ร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ” เป็นอันดับแรก (65.5%) 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ : จากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม
พบว่านิสิตให้ความส าคัญกับ LOs ในด้านนี้น้อยที่สุด 
(สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ในการ
สืบค้นข้อมูลได้ - 44.8 % /สามารถประยุกต์งานวิจัยเชิง
ปริมาณเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยทางนิรัฐศาสตร์ได้ -
37.9 %/สามารถสื่อสารเชิงวิชาการด้วยศัพท์เทคนิคทาง
รัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ - 34.5 %) 

การประชุมร่วมกัน
ระหว่างนิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
ปี 2560 

ต้องการให้หลักสูตรให้ความส าคัญกับรายวิชาที่เกี่ยวกับ
การวิจัยมากกว่านี้ 

ผู้ใช้บัณฑิต 

แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ข้อมูลจากกองแผนงาน 
ม.บูรพา) 

ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
หลักสูตร ร.ม. เปรียบเทียบกับภาพรวมทั้งระดับปริญญา
โทของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม : 4.12 (4.31) 

- ด้านความรู้ : 4.11 (4.08) 

- ด้านทักษะทางปัญญา : 4.00 (4.08) 
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Stakeholders วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ : 4.15 (4.17) 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : 3.77 (3.84) 

- ความพึงพอใจในภาพรวม : 4.00 (4.15) 

การประชุมร่วมกัน
ระหว่างนิสิตปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
ปี 2560 

ต้องการให้หลักสูตรผลิตนิสิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านการเมืองการ
ปกครองทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในทาง
การเมืองการปกครอง 

 

ผลการส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากนิสิตและศิษย์เก่า ปี 2560 

หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป Generic Learning Outcomes 
มีความซือสตัย ์สุจริต ในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ 79.3% 
มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 65.5% 
มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจดัการข้อโต้แย้งและ
ปัญหาต่าง ๆ 

65.5% 

การเคารพสิทธิ รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 62.1% 
มีมนุษยสมัพันธ์ และการวางตัวท่ีเหมาะสมสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 62.1% 
มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการ
ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

58.6% 

มีความสามารถในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล 58.6% 
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริม่ในการใช้วิธีการใหม่ๆในการแก้ปญัหา 58.6% 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 55.2% 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และ
น าเสนอผลงาน 

34.5% 

ทักษะการสื่อสาร (พูด เขียน) ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 31% 
ทักษะเชิงตัวเลข สถิติ 10.3% 
Other 0% 
หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (subject specific Learning outcomes) 
การใช้ การตีความปรากฎการณ์ทางการเมืองอย่างเป็นธรรม 79.3% 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองการปกครองสามารถประยุกตแ์นวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และสามารถ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหา 

75.9% 

สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อสรา้งหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร ์ 62.1% 
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สามารถอธิบายและวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อย ประเมินความเหมาะสมของระบบการเมืองและการปกครองใน
บริบทของสังคมและสถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบัน 

58.6% 

สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางรัฐศาสตร ์สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองไดต้ลอดชีวิต 48.3% 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ในการสืบค้นข้อมลูได ้ 44.8% 
สามารถประยุกต์งานวิจัยเชิงปรมิาณเพื่อประกอบการศึกษาวิจยัทางรัฐศาสตร์ได ้ 37.9% 
สามารถสื่อสารเชิงวิชาการ (น าเสนอด้วยการพูด เขียน) ด้วยศัพท์เทคนิคทางรัฐศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได ้ 34.5% 
Other : ได้เข้าใจแนวคิดของการแสวงหาความสุขของมนุษย์ในแนวทางที่เช่ือว่า การเมืองการปกครองคือ
หนทางแห่งความสุขจริงหรือไม่ และได้เห็นมุมมองทีข่องประเทศต่าง ๆ ท่ีท าใหเชื่อว่าการเมืองเป็นเพยีงสิ่งท่ี
มนุษย์คิดขึ้น 

3.4% 

 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการ
ส ารวจ 

การด าเนินงานของหลักสูตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

หรือไม่? 

จากการส ารวจความต้องการจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าให้
ความส าคัญกับด้าน  ให้
ความส าคัญด้านคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มาเป็นอันดับแรก 

 

Subject Specific Learning 
Outcomes - การพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์ผ่าน
การวิจัย 

ข้อมูลที่ได้รับในปีการศึกษา 2558 
ยังไม่เพียงพอที่จะประเมินความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้าน  

ในปีการศึกษา 2560 จะท าการ
ส ารวจความต้องการด้าน ELOs 
เพ่ิมเติมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่าง ๆ และด้วยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม 
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่อีก
ครั้ง 

สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งสามประการ 
โดยหลักสูตรเน้นการส่งเสริม 
1. ด้านคุณธรรม 2. ด้านการ
วิจัยเพื่อตอบโจทย์สังคม             
3. ด้านการปกครองท้องถิ่น
ชายฝั่งทะเลการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก   
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ด้านความรู้ - ได้ข้อมูลในลักษณะ
สาขาความเชียวชาญเฉพาะที่
มหาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยบูรพา ควรมี ได้แก่ 
การเมืองภาคประชาชน ความไม่
รุนแรงทางการเมือง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

ในหลักสูตรปรับปรุง 2560 เพ่ิมวิชา
เลือกด้าน การเมืองภาคประชาชน 
ความไมรุ่นแรงทางการเมือง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สอดคล้องโดยมีรายวิชาที่
มุ่งเน้นในเรื่องการปกครอง 
รัฐธรรมนูญ การปกครอง
ท้องถิ่น การเมืองภาค
ประชาชน และประชาคม
อาเซีย่น  
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วิเคราะห์ปัญหาระบบการก าหนด ELOs  แนวทางแก้ไข 

ความต้องการของวิชาชีพที่มีต่อมหาบัณฑิตทาง
รัฐศาสตร์อยู่ในกรอบของ input-based 
education ส่วนที่เป็นที่รับรู้กันทั่วไปคือรายวิชาที่
เป็นพื้นฐานของการเมืองการปกครองไทยสามารถ
น าไปใช้สอบ ภาค ก. ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การออกแบบหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตในประเทศไทย จึงต้อง
ออกแบบในลักษณะที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถ
เก็บรายวิชาที่ใช้สอบตามก าหนดของ ก.พ. จากการ
ประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอน
ในรายวิชาควรเพิ่มพ้ืนฐานรายวิชาที่จ าเป็นในการ
ปรับพื้นฐานของผู้เรียนที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา
ทางด้านรัฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี นิสิตและ
บัณฑิตให้ความเห็นว่าองค์ความรู้ในหลักสูตร
สามารถท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในเชิงวิเคราะห์
ปรากฎการณ์ทางการเมืองการปกครองได้เป็นอย่าง
ดี  ซึ่งตรงกับความคาดหวังของผู้เรียนทั้งด้าน 
Knowledge, skill และ attitude ไดเ้ป็นอย่างดี 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ยังคง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานและความเข้าใจแบบ Input-
based Education และสามารถประยุกต์เข้ากับ
กรอบ outcome-based education ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในกรอบของ 
outcome-based education ปรับวิธีการส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยอาจใช้
แบบสอบถามที่ตั้งค าถามจาก ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจประเด็นที่
หลักสูตรต้องการ จากนั้นจึงค่อยใช้วิธีการ Focus 
group เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้หลักสูตรมีแนวทางในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนแบบ Problem-based learning 
และ Active learning 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของผู้ใช้บัณฑิตในระบบดังนั้นจึงให้มีการ
ส ารวจความคิดเห็นและความต้องการ (survey 
needs) เรื่อง ELOs เพ่ือสะท้อนความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม 

เพ่ิมการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงานเข้าไปในระบบการก าหนด ELOs โดย
เริ่มใช้อย่างสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 อย่างไรก็
ตามหลักสูตรได้มีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตอย่างไม่
เป็นทางการเป็นระยะ โดยออกไปสอบถามผู้ใช้
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บัณฑิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและน ามาปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เริ่มท าการประเมิน 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ว่าการจัดการศึกษาบรรลุผล
ตาม ELOs ในปีการศึกษา 2560 

เพ่ิมระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้
ครบทุกด้าน ในปีการศึกษา 2560  

 

2. ความครอบคลุมของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางรัฐศาสตร์และ
ทักษะทั่วไปดังต่อไปนี้ 

Generic 
learning 
outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยความเป็น
กลาง ปราศจากอคติ 
2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ ๆ ในการท างานหรือแก้ไข
สถานการณ์ 
3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 
4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน 

Subject 
specific 
learning 
outcome 

5. วิเคราห์และสังเคราะห์ปรากฏกาณณ์ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
6. สามารถแลกเปลี่ยนและถกเถียงในเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะได้อย่างเป็นระบบ 
7. สามารถท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ได้ 

 

3. การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไปสู่รายวิชาต่างๆ  

ในส่วนของการออกแบบหลักสูตรใหม่ 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 มีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาทั้งหมด 19 ข้อ และ 10 ข้อ ตามล าดับ รายละเอียดตาม แผนที่การกระจายผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตรฯที่ก าหนดไว้
เป็นความรับผิดชอบหลักของแต่ละรายวิชา 
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แผนที่การกระจายผลการเรียนรู้ในรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง 2559 

รหัส รายวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

2 ความรู้ 
 

3 ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

6 ทักษะในการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

หมวดวิชาปรับพื้นฐานและวิชาบังคับท่ัวไป 
671503 ภาษาอังกฤษ

เพ่ือนัก
รัฐศาสตร์   

 

         

   

  

 

 

 

 

672571 ระเบียบวิธี
วิจัยและสถิติ
ทางรัฐศาสตร์ 

 

      

  

 

 

  

    

 

 

671562 ปรัชญาทาง
สังคมศาสตร์
และปรัชญา
การเมือง 

 

       

 

    

  

 

 

 

 

675524 รัฐและการ
จัดการภาครัฐ 

 

   

   

 

 

 

 

  

    

 

 

673551 เศรษฐกิจ 
การเมือง และ
สังคมในยุค
โลกาภิวัตน ์

 

   

   

 

 

 

 

  

    

 

 

กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองไทย 
671523 รัฐธรรมนูญ

และสถาบัน
ทางการเมือง
ของไทย 

 

   

   

 

 

 

 

  

    

 

 

671524 ประชาสังคม
และการเมือง
ภาคประชาชน 

 

   

     

 

 

  

    

 

 

671563 ธรรมาภิบาล
และจริยธรรม
ส าหรับนัก
รัฐศาสตร์ 

 

   

   

 

 

  

  

    

 

 

กลุ่มวิชาการเมืองเปรียบเทียบ 

672564 หลักการเมือง
เปรียบเทียบ   

 

   

   

   

 

  

    

 

 

673567 เศรษฐศาสตร์
การเมือง
ระหว่าง
ประเทศ 

 

     

 

 

 

     

   

 

 

671544 การเมืองใน
กลุ่มประเทศ
อาเซี่ยน 
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กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
677526 การปกครอง

ท้องถิ่นไทย 
 

   

   

 

 

    

    

 

 

677553 การบริหาร
จัดการส าหรับ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

   

   

 

 

  

      

 

 

677563 ธรรมาภิบาล
และจริยธรรม
ส าหรับ
นักการเมือง
ท้องถิ่น 

 

      

 

 

  

  

    

 

 

 
677519 กฎหมาย

เกี่ยวกับการ
บริหารการ
ปกครองทอ้งที ่

 

      

 

 

 

 

  

    

 

 

677554 ปัญหาและ
ยุทธศาสตรก์าร
บริหารการ
ปกครองทอ้งที ่

 

   

    

  

 

  

    

 

 

677527 นโยบาย
สาธารณะและ
การวาง
แผนการ
ปกครองทอ้งที ่

 

   

       

  

    

 

 

677655 การบริหาร
ราชการไทย 

    

       

  

    

 

 

671523 รัฐธรรมนญู
และสถาบนั
ทางการเมือง
ของไทย 

 

   

        

 

    

 

 

671524 ประชาสังคม
และการเมือง
ภาคประชาชน 

    

        

 

    

 

 

672645 กลุ่ม
ผลประโยชน์ 
พรรคการเมือง 
กับการเลือกตั้ง
ของไทย 

                   

 
671563 ธรรมาภิบาล

และจริยธรรม
ส าหรับนัก
รัฐศาสตร ์

    

   

 

 

  

  

    

 

 

672682 สัมมนาปัญหา
การเมืองการ
ปกครองไทย 

     
              

672564  หลักการเมอืง
เปรียบเทียบ   

                   

673567 เศรษฐศาสตร์
การเมือง
ระหว่าง
ประเทศ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) ตระหนักใน คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและล าดับความส าคัญได้ 
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
 

671544 การเมืองใน
กลุ่มประเทศ
อาเซียน 

 

   

     

 

  

 

    

 

 

672646 การก่อการร้าย 
และความ
ขัดแย้งทาง
วัฒนธรรม เชือ้
ชาติ ศาสนา 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

672683 สัมมนาทาง
การเมือง
เปรียบเทียบ 

                   

 
677526 การปกครอง

ท้องถิ่นไทย 
 

   

      

  

     

 

 

677656 ประชาสังคม
และการพัฒนา
ที่ย่ังยืนใน
ท้องถิ่นไทย 

 

   

       

  

  

 

 

 

 

677553 การบริหาร
จัดการส าหรับ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

 

   

        

 

  

 

 

 

 

677563 ธรรมาภิบาล
และจริยธรรม
ส าหรับ
นักการเมือง
ท้องถิ่น 

    

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
677684 สัมมนาปัญหา

การเมืองการ
ปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

   

 

677685 สัมมนาการ
ปกครองทอ้งที ่

 

   

   

 

   

   

 

   

 

672699 วิทยานิพนธ ์                    
672698 การศกึษา

ค้นคว้าอิสระ 
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2. ด้านความรู้ 
(2.1) มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศึกษา ทั้งสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(2.2) สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์

ในแขนงต่าง ๆ (Subfiels) ในการแก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างและเชิงลึกของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบจากวิวัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
(2.4) สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิง

บูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(3.1 ) มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทาง

วิชาชีพที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์จริง มาบูรณาการ
ใช้ในการแก้ไขปัญหา  

(3.2) มีวิจารณญาณในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลาย 

โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการท างานหรือแก้ไข

สถานการณ์โดยการน าความรู้ที่เรียนมาคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

(4.3) มีความเคารพและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมทั้งกับผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถในการท างานเป็น
ทีม และการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ในการ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การท างานวิจัย 
(5.2) สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
(5.3) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการน าเสนอผลงาน โดยจัดท างานน าเสนอและเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

6. ด้านทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(6.1) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับฟัง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ

ประมวลเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละกรณี 
(6.2) ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
(6.3) รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ และบริหารจัดการได้ในทุกสถานการณ์ โดยค านึงถึงข้อก าหนด

ทางจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก
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แผนที่แสดงการกระจายผลการเรียนรู้สู่รายวิชา หลักสูตรปรบัปรุง 2559 
 

 

ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

XXXXXX ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์                  

999061 การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา                  

672571  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับนักรัฐศาสตร์                  

671523  รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองการปกครอง                  

XXXXXX  ทฤษฎีการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง                  

XXXXXX  การเมืองระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์                  

XXXXXX ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการการปกครอง                  

XXXXXX การเมืองภาคประชาชน ความเป็นพลเมือง                   
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ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

              และขบวนการทางสังคม 

XXXXXX การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย                  

XXXXXX สัมมนาการเมืองการปกครองไทย                  

671544  การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน                  

672564  หลักการเมืองเปรียบเทียบ                  

673567  เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ                  

XXXXXX   อาเซียนศึกษากับกระแสโลก                  

XXXXXX   รัฐไทยกับโลกาภิวัตน์                  

XXXXXX สันติวิธีและความรุนแรงทางการเมือง                  
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ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

XXXXXX   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ 

               การพัฒนาประเทศ 

                 

XXXXXX ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองท้องถิ่น                  

XXXXXX ทฤษฎีและการปฏิบัติของรัฐศาสตร์ทางเลือก                  

XXXXXX พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์  

               กับการเลือกตั้ง 

                 

XXXXXX    การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปฏิวัติ                  

XXXXXX สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์                  

672698    การศึกษาอิสระ                  
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ชื่อวิชา 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

672699  วิทยานิพนธ์                  
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังต่อไปนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1.1) ตระหนักใน คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง  

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและล าดับความส าคัญได้ 
(1.4) เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
2. ด้านความรู้ 
(2.1) มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

ทั้งสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(2.2) สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ 

ในแขนงต่าง ๆ (Subfiels) ในการแก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างและเชิงลึกของสาขาวิชา

ที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบจากวิวัฒนาการทางสังคมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 (2.4) สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ และมีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเชิง
บูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
(3.1) มีวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพ

ที่เรียนมาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสบการณ์จริง มาบูรณาการใช้ในการ
แก้ไขปัญหา 

(3.2) มีวิจารณญาณในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลาย 

โดยใช้ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการท างานหรือแก้ไข

สถานการณ์โดยการน าความรู้ที่เรียนมาคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

(4.3) มีความเคารพและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมทั้งกับผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถในการท างานเป็น
ทีม และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ ในการ

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การท างานวิจัย 
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(5.2) สามารถเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรู้จักน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

(5.3) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งมีทักษะในการน าเสนอผลงาน โดยจัดท างานน าเสนอและเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

6. ด้านทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
(6.1) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับฟัง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ

ประมวลเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในแต่ละกรณี 
(6.2) ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(6.3) รู้จักการน าเทคโนโลยีมาใช้ และบริหารจัดการได้ในทุกสถานการณ์ โดยค านึงถึงข้อก าหนดทาง

จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และประโยชน์ของสังคมเป็นหลัก 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ TQF 6 
ด้าน หลักสูตร
ใหม่ 2554 

ผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ TQF 
5 ด้าน หลักสูตรปรับปรุง 

2559 

Generic Learning Outcomes 

ELO 1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยความเป็นกลาง 
ปราศจากอคติ 

(1.1), (1.3), 
(1.4) 

(1.2) 

ELO 2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดง
ประเด็นใหม ่ๆ ในการท างานหรือแก้ไขสถานการณ์ 

(4.2) (4.1) 

ELO 3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิง
วิชาการได้ 

(5.3) (5.1) 

ELO 4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการค้นคว้า
รวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน 

(5.3) (5.2) 

Subject specific learning outcomes 

ELO 5. วิเคราห์และสังเคราะห์ปรากฏกาณณ์ทาง
การเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

(6.2) (1.1) 

ELO 6. สามารถแลกเปลี่ยนและถกเถียงในเวที
วิชาการและเวทีสาธารณะได้อย่างเป็นระบบ 

(2.2),(3.1) (2.2) (3.1) 

ELO 7. สามารถท างานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปทาง
วิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์
ได้ 

(2.4) (3.2) 
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วิเคราะห์ปัญหา การถ่ายทอด ELOs ไปยัง
รายวิชา 

แนวทางการพัฒนา 

ทางหลักสูตรได้มีการปรับปรุงรายวิชา Specific ท า
ให้การถ่ายทอด ELOs สู่รายวิชายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในรอบการตรวจประเมิน 
2559 ทางหลักสูตรจะได้ด าเนินการวิเคราะห์การ
ถ่ายทอด ELO ไปยังรายวิชาอ่ืนต่อไป 

ทางหลักสูตรจะมีการระดมความเห็นจาก 
Stakeholders ทั้งอาจารย์ผู้สอน บัณฑิตผู้เรียน
และศิษย์เก่า ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มาร่วมกันปรับปรุง Refine or Adjust 
หลักสูตร Curriculum mapping ต่อไป 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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

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

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

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

3 3 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
3 

ผลการด าเนินงาน   
 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   

                                                           
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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1. รายละเอียด มคอ.2 และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (Programme 
specification) 
 

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรใหม่ 2553 หลักสูตรปรับปรุง 2559 
มคอ.2 การเผยแพร่

ข้อมูล
หลักสูตรบน
หน้าเวปไซต์

คณะฯ 

มคอ.2 การเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตร
บนหน้าเวป
ไซต์คณะฯ 

ชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอน     
รายละเอียดการรับรองจากองค์กร
ก ากับดูแล/วิชาชีพ 

 สกอ.    

ชื่อปริญญา     
ชื่อหลักสูตร     
เกณฑ์การรับเข้า     
วันที่จัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร     
ปรัชญาหลักสูตร     
วัตถุประสงค์หลักสูตร     
โครงสร้างหลักสูตร     
รายวิชาในหลักสูตร     
ค าอธิบายรายวิชา     
แผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

    

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 

   วัตถุประสงค์
เชิงสมรรถนะ 

 

ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม 
TQF 5 ด้าน ครอบคลุมทั้งความรู้ 
ทักษะ และทัศนคติ 

    

แผนที่การกระจายผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา  
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รายละเอียด มคอ.3  และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (Course 
specification) 
 
รายละเอียด หลักสูตรใหม่ 2553  หลักสูตรปรับปรุง 2559 
 มคอ.3 การแผยแพร่

ด้วยCourse 
syllabus 

มคอ.3 การแผยแพร่
ด้วยCourse 
syllabus 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา     
เงื่อนไขรายวิชา จ านวนหน่วยกิต     
ค าอธิบายรายวิชา/เนื้อหาโดยสรุป     
ก าหนดการสอนในแต่ละคาบเรียน     
ผลการเรียนรู้ที่รายวิชานั้นๆ
รับผิดชอบท้ังทางด้านKnowledge, 
skill, attitude 

    

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ในแต่ละคาบเรียน 

    

กลยุทธ์/กิจกรรมการเรียนสอนที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน 

    

วิธีการ ก าหนดการและสัดส่วนการ
ประเมินผลที่ใช้ในรายวิชา 

    

กลยุทธ์การประเมินผลและสัดส่วนที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่รายวิชานั้นๆรับผิดชอบ 
(Knowledge, skill, attitude) 

    

เกณฑ์การวัดผล     
วันที่มีการปรับปรุงรายละเอียด 
รายวิชา 
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วิเคราะห์ปัญหาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

แผนการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาในปีการศึกษา 
2560 

มคอ.2 หลักสูตรใหม่ 2554 มี ELOs ทีย่ังขาด
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทักษะครบทั้ง   
6 ด้าน 

หลักสูตรได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบถึงรายวิชาและ ELO ตามกรอบการ
เรียนรู้ไหม่ผ่าน Website ของคณะ  

การเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 2554 ตามมคอ.2 ที่
ปรากฎบนเว็ปไซต์ของคณะฯยังไม่ครบถ้วน เช่น  
ยังขาดการเผยแพร่ ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม 
TQF 5 ด้าน และ Curriculum mapping 
การประชาสัมพันธ์รายละเอียดรายวิชาในมคอ.3  
ยังขาดการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ที่ครบถ้วนใน
บางรายวิชา เช่น ทักษะด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และทัศนคติ  

ปรับปรุงมคอ.3 ให้มทีักษะที่ครบถ้วน และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป  

 
2. ระบบการปรับปรุงข้อมูล มคอ.2 และมคอ.3 ท่ีเผยแพร่ให้มีความทันสมัย 
 

 
  

เผยแพร่มคอ.2และ 3ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบด้วยวิธีการข้างต้น 

ใช้ มคอ.2/ มคอ.3 (ปรับปรุงใหม่) 
ในหลักสูตร 

คกก.หลักสูตรก ากับการจัดท า
มคอ.3 โดยอ.ผู้สอน 

เก็บข้อมูลความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร/ อ.ผู้สอนจัดท ามคอ.5 

หลังจัดการเรียนการสอน 

วิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากการ
ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมคอ.5 

อ.ประจ าหลักสูตร/อ.ผู้สอน 
น าStakeholders' 

feedbacks มาปรับปรุง 
มคอ.2/และมคอ.3  
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 

 
Sub Criterion 3 

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

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

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

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

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

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

 
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 

3 2 

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

 

3 2 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

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

เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 2 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ระบบการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 หลักสูตรมีกลไก กระบวนการ เป็นระบบการท างานที่มีขั้นตอน ดังนี้  

1.1 ครบรอบ 5 ปี/พบปัญหาการใช้หลักสูตร 
1.2 รวบรวมข้อมูล ปัญหาที่พบจากผู้เรียน/ผู้สอน/อ.ประจ าหลักสูตร 
1.3 ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.4 แต่งตั้งและประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตร 
1.5 ร่างหลักสูตรปรับปรุงโดยค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์และ    
     พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.6 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

    1.7 ปรับแก้ตามผลการวิพากษ์หลักสูตร 
1.8 เสนอหลักสูตรพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย 
1.9 สกอ.รับทราบการรับรองหลักสูตรปรับปรุง 

2. การออกแบบหลักสูตร 2554 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต      
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอน 2 แผน ได้แก่  
แผน ก   (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)  
แผน ข   ไม่ท าวิทยานิพนธ์ (Non – Thesis Option) แต่ต้องสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examinations) 
1. หลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์    

  แผน ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษารายวิชาต่าง ๆ 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
(2) วิชาบังคับท่ัวไป 12 หน่วยกิต      
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต      
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต      
(5) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต      
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     รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต    
และต้องสอบวิทยานิพนธ์ 
2.  หลักสูตรแผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์  
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 3  หน่วยกิต 
(2) วิชาบังคับท่ัวไป  12   หน่วยกิต 
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา                      12 หน่วยกิต 
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต 
(5) การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 
     ผลรวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      39 หน่วยกิต 
และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations)  

 
โครงสร้างหลักสูตร 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต      
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอน 2 แผน ได้แก่  
แผน ก   (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์ (Thesis Option)  
แผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์ (Non – Thesis Option) แต่ต้องสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive Examinations) 
1. หลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2) ท าวิทยานิพนธ์ 

  แผน ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษารายวิชาต่าง ๆ 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
(2) วิชาบังคับท่ัวไป 9 หน่วยกิต      
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต      
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต      
(5) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต      
     รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต    
  และต้องสอบวิทยานิพนธ์ 
2.  หลักสูตรแผน ข ไม่ท าวิทยานิพนธ์  
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่ไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ รวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
(1) วิชาเสริมพ้ืนฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
(2) วิชาบังคับทั่วไป  9   หน่วยกิต 
(3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา                      15 หน่วยกิต 
(4) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า        9  หน่วยกิต 
(5) การศึกษาอิสระ          6 หน่วยกิต 
     ผลรวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      39 หน่วยกิต 
และต้องสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examinations)  
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การออกแบบหลักสูตรปรับปรุง 2559 

 หลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
   แผน ก แบบ ก 2       ไม่น้อยกว่า      36   หน่วยกิต 
   แผน ข          ไม่น้อยกว่า      36   หน่วยกิต 
  โครงสร้างหลักสูตร 
  แผน ก. แบบ ก2. 
  (1)  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)            6 หน่วยกิต 
  (2)  วิชาบังคับท่ัวไป                   12 หน่วยกติ 
  (3)  วิชาบังคับเฉพาะสาขา               9 หน่วยกิต 
  (4)  วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)               3 หน่วยกิต 
  (5)  วิทยานิพนธ์                     12 หน่วยกิต 
                     รวม    36 หน่วยกติ 
 
  แผน ข  

  (1)  วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)               6 หน่วยกิต 
  (2)  วิชาบังคับท่ัวไป                  12 หน่วยกิต 
  (3)  วิชาบังคับเฉพาะสาขา                12 หน่วยกิต 
  (4)  วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)                 6 หน่วยกิต 
  (5)  การศึกษาค้นคว้าอิสระ                 6 หน่วยกิต 
                      รวม  36 หน่วยกิต 

 

2. ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชากับ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรพิจารณาเห็นว่า มคอ.3 ของรายวิชา (courses) ที่เปิดสอนในหลักสูตรส่วนใหญ่ยังคงใช้
เทคนิคการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก (lecture-based learning) ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการเรียกประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนตลอดจนการชี้แจง ELO 
ของหลักสูตร และเน้นวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning และ Problem –based learning    
 
3. ความสอดคล้องระหว่างวิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผู้เรียน 

การประเมินผู้เรียนของรายวิชาในหลักสูตรทุกรายวิชามีการบูรณาการหลายรูปแบบตั้งแต่การสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การประเมินผลจากกิจกรรม และความสม่ าเสมอของการเข้าชั้นเรียน โดยจาก
การวิเคราะห์ของที่ประชุมในหลักสูตรพบว่าการบูรณาการการประเมินผลในหลายรูปแบบสามารถท าให้
ประเมินผู้เรียนได้หลากหลายมิติ (dimensions)  และผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการประเมินแบบนี้  
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

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

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

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

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมทีผ่่อนคลาย 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 
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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 
ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

1 2 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1 2 

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

1 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 2 
 

ผลการด าเนินงาน   
 

การด าเนินการ วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน 
และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
อย่างไรก็ดีทางหลักสูตรพบว่า 
ก่อนการเรียนการสอนในภาค
การศึกษา หลักสูตรต้องเรียก
ประชุมผู้สอน เพ่ือชี้แจง ELO ทุก
ครั้ง  

หลักสูตรได้มีการจัดปฐมนิเทศ
รายย่อยแยกออกมาจากการ
ปฐมนิเทศของคณะ ซึ่งหลักสูตร
พบว่า กิจกรรมดังกล่าวได้
ผลส าเร็จดี นอกจากนี้ทางหลักสูร
ยังได้วางเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ให้ก่อนภาคการศึกษาหนึ่ง
สัปดาห์จะต้องมีการเรียกประชุม
ผู้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรก่อนทุกครั้ง  
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

 หลักสูตรพบว่ามีบางรายวิชาที่มี
การประเมินผลที่เน้นการสอบเป็น
หลัก ส่งผลให้นิสิตมุ่นเน้นการฟัง
บรรยายมากกว่าการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน นอกจากนี้ 
นิสิตบางรายเกิดความเครียดจาก
การที่มีการประเมินผลที่เน้น
ข้อสอบแบบข้อเขียน 

หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ผู้สอนได้มีการน า
ระบบประเมินผลที่หลากหลาย
มากกว่าการสอบเพียงข้อเขียน
เพียงอย่างเดียว ผลปรากฏว่า
วิธีการเรียนรู้ดังกล่าวช่วยให้ 
ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าเรียนมาก
ขึ้น 

กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หลักสูตรพบว่า การเรียนการสอน
ที่อยู่ภายในชั้นเรียนเพียงอย่าง
เดียวท าให้ผู้เรียนขาดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในชั้น
เรียน 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การ
วิเคราะห์ข่าวสาร เหตุการณ์
ปัจจุบัน การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และการลงพ้ืนที่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลปรากฎ
ว่า นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
สนใจและกระตือรือร้นในการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้สอน
มากยิ่งขึ้น  
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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. 
หลักสูตรพงึใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

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

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

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

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ 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 และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลอง
ใช้  
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8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 

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 

3 2 

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

2 2 

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

2 2 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 

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

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 3   

                                                           
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 ระบบและกลไก วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข 

การ
รับเข้า 

นโยบายการรับเข้า 
- หลักสูตร 2554 รับผู้จบป.ตรี
ทุกสาขาวิชา  
- รับเข้าในภาคการศึกษาต้น
ของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น 
- จ านวนรับตามที่ก าหนดไว้ใน
เล่มมคอ.2. 

 หลักสูตรไม่พบปัญหาในด้าน
คุณสมบัติผู้สมัคร แต่พบว่า มี
จ านวนผู้สมัครน้อยลงเรื่อยๆ  

การประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายศิษย์เก่าและนิสิต
ปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ใน
ปัจจุบัน พบว่ามีผู้สนใจเข้า
ศึกษามากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังคงต้อง
ประชาสัมพันธ์และติดตามผล
ต่อไป 

เกณฑ์การคัดเลือก 
หลักสูตรใช้วิธีการคัดเลือกผู้เข้า
เรียนด้วยการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ 

หลักสูตรพบว่า ผู้สมัครที่ไม่จบ
สาขาทางรัฐศาสตร์มักขาด
พ้ืนฐานทางทฤษฎีรัฐศาสตร์ 

หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชาปรับ
พ้ืนฐานจ านวน 2 วิชา ผล
ปรากฏว่า นิสิตส่วนใหญ่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้าน
รัฐศาสตร์ดีขึ้นและสามารถ
เรียนในชั้นเรียนร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างไม่มีปัญหา 

การ
ประเมิน
ระหว่าง
การเรียน 

ความเชื่อมโยงวิธีการประเมินที่
ใช้และการวัดผลการเรียนรู้ 
(Contructive Alignment) 
คณาจารย์ในหลักสูตรและ
ผู้สอนรับทราบถึงวิธีการ
ประเมินผู้เรียนตามมคอ.3  
 

- คณาจารย์ส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจในการประเมินผล
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้  
 

- หลักสูตรได้สร้างความเข้าใจ
กับคณาจารย์ผู้สอน ให้มีการ
จัดการเรียนการสอนในกรอบ
ของ problem-based 
learning และ active 
learning เพ่ือใช้ในการประเมิน
ผู้เรียน  

การเผยแพร่และการรับรู้
ช่วงเวลากฎเกณฑ์และวิธีการที่
ใช้ 
อาจารย์ผู้สอนแจกประมวล
รายวิชาให้กับนิสิตในทุก
รายวิชาของหลักสูตร 

ไม่พบปัญหา -หลักสูตรก าลังด าเนินการน า
ประมวลรายวิชาฝากไว้ในไลน์
กลุ่มของหลักสูตร 

การแจ้งผลกลับในเวลาที่ผู้เรียน
ยังแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ 
- หลักสูตรมีกระบวนการใน
การแจ้งผลให้ผู้เรียนทั้งในส่วน
รายวิชาและวิจัย(วิทยานิพนธ์
และ IS) 

- การประเมินผลในรายวิชา
ส่วนใหญ่ในหลักสูตรจะเป็น
บางครั้ง ผู้เรียนขอทราบผลการ
สอบหลังการสอบเสร็จสิ้นทันที 
รวมถึงบางครั้งขอทราบเกณฑ์
การให้คะแนนของผู้สอน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจแก่อ.
ผู้สอนเกี่ยวกับ การจัดการเรียน  
หลักสูตร สนับสนุนให้ผู้สอน
เปิดช่องทางที่หลากหลายใน
การติดต่อกับนิสิตเพ่ือให้เกิด
ความกระจ่างในเรื่องเกณฑ์การ
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 ระบบและกลไก วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ให้คะแนนของผู้สอน รวมถึง
เร่งรัดให้ผู้สอนออกผลการเรียน
ภายในเวลาที่ก าหนด 

กระบวนการร้องเรียนผลการ
ประเมิน 
หลักสูตรมีกระบวนการในการ
จัดการข้อร้องเรียนและ
กระบวนการร้องทุกข์ตาม
ข้อก าหนดของคณะ(แบบฟอร์ม
การร้องทุกข์) 

ยังไม่พบปัญหาเนื่องจากยังไม่มี
ข้อร้องเรียน 

หลักสูตรสร้างแนวทางจ าลอง 
(simulation model) การร้อง
ทุกข์ โดยสมมติสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

การ
ประเมิน
เพ่ือ
ส าเร็จ
การศึกษ
า 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์  
เป็นไปตามประกาศและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
คณะฯ ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
สอบถามผู้เรียนถึงความ
ต้องการเพิ่มเติมในการท า
วิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้นิสิต 

นิสิตมักประสบปัญหาในการคิด
หัวข้องานวิจัย และขาด
ประสบการณ์ในการท าวิจัย 

หลักสูตรจัดท าคลินิกซ่อมเสริม
ความรู้งานวิจัย ให้กับนิสิตซึ่ง
ท าให้นิสิตได้หัวข้อรวดเร็วขึ้น
และมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยเพิ่มข้ึน  

นิสิตบางคนยังไม่ตระหนักและ
ไม่ทราบถึงความผิดทางการ
คัดลอกงานวิชาการหรือ  
plagiarism  

ให้นิสิตได้ทราบว่าปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยได้น าระบบ i-
thesis และระบบอักขราวิสุทธิ์
มาประกอบกับการตรวจสอบ 
plagiarism 

Exit Exam 
หลักสูตรก าหนดให้ผู้ที่
ลงทะเบียนในแผน ข ต้องสอบ
ประมวลความรู้ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรพบว่า นิสิตจ านวน
หนึ่งเกิดความกังวลในการสอบ
ประมวลและให้ความส าคัญ
มากกว่าการท างานนิพนธ์  

หลักสูตรมีแนวทางเรียกพบ
นิสิตก่อนการสอบเพ่ือชี้แจง
กติกาและแนวทางในการ
เตรียมตัวสอบตลอดจน
หลักสูตรได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการท างาน
นิพนธ์ควบคุมกันด้วย 
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กระบวนการก ากับดูแลนิสิตในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ 

ขั้นตอนที่ 1  นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยที่นิสิตสนใจ และเสนอหัวข้อให้ประธานหลักสูตรพิจารณาก่อน 

ขั้นตอนที่ 2  ประธานหลักสูตรพิจารณาว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาที่นิสิตศึกษาหรือไม ่
หาก พบว่าหัวข้อจัดท างานวิจัยไม่ตรงตามกลุ่มวิชาให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยใหม่อีกครั้ง หากหัวข้อวิจัยตรง
ตามกลุ่มวิชา ไปข้ันตอนที่3 

ขั้นตอนที่ 3 ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอต่อ หัวหน้าภาควิชาและคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่อนุมัติการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ประธานหลักสูตรท าการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว ไป 
ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์บันทึกลงฐานข้อมูลของหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มให้ค าปรึกษานิสิตในการจัดท างานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 5  นิสิตส่ง Progress  report (รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย) ให้ประธานหลักสูตรทุก 30 
วัน ประธานหลักสูตรตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตรน าปัญหาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่นิสิต และตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก Progress  report ครั้ง
ต่อไปใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์มีความคืบหน้าอย่างน้อย 3 บทแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยเป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism)หรือไม่ 

 ถ้าประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยมีปัญหา plagiarism ให้นิสิตเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่
อีกครั้ง (ขั้นตอนที่1) 

 ถ้าประธานหลักสูตรไม่พบปัญหา plagiarism ให้คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์จ านวน 3 คน ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัยถ้าไม่
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัย ให้คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงชุดใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 8 หากหัวหน้าภาควิชาและคณบดีอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัย ให้นิสิต
ขึ้นสอบเค้าโครง 

ขั้นตอนที่ 9 หากคณะกรรมการสอบเค้าโครงพิจารณาอนุมัติงานวิจัย นิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์ต่อไปภายใต้
ความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณบดี รับทราบผลการสอบ 
ประธานหลักสูตรเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของหลักสูตร 
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ขั้นตอนที่ 10 หลังจากสอบเค้าโครงผ่านแล้ว นิสิตยื่นพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย และเมื่อด าเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อประธานหลักสูตรให้ขึ้นสอบปากเปล่าได้ 

ขั้นตอนที่ 11 ประธานหลักสูตรตรวจสอบงานวิจัยว่ามีปัญหา plagiarism หรือไม่อีกครั้ง หากตรวจพบให้
นิสิตกลับไปแก้ไขงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ขึ้นสอบปากเปล่าใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากตรวจไม่พบให้
คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์จ านวน 4 คน และเสนอให้
หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 12  ให้หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 

 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้นิสิตขึ้น
สอบปากเปล่า 

 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
คณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าชุดใหม่ 

ขั้นตอนที่ 13  เมื่อนิสิตได้รับการเสนอให้สอบปากเปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
พิจารณาว่างานวิจัยผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  

ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปล่าพิจารณาว่าการสอบปากเปล่าในงานวิจัยนั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) 
หรือ ยังไม่สมบูรณ์ (I) นิสิตแก้เล่มตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ ภายในก าหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (30 วัน และ 90 วันตามล าดับ) 

หากไม่ผ่าน (U) นิสิตกลับไปจัดท าวิทยานิพนธ์เพ่ิมเติมและให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ขึ้นสอบ
ปากเปล่าใหม่อีกครั้ง 

ประธานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปาก
เปล่าประธานหลักสูตรน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 15 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ว่าได้แก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าแล้วหรือไม่ หากเห็นสมควรให้อนุมัติส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบงาน
วิทยานิพนธ์ดังกล่าวว่ามีปัญหา Plagiarism หรือไม่ ซ้ าอีกครั้ง 

หากประธานหลักสูตรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์เพ่ือตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์  

ขั้นตอนที่ 16 นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นก ากับดูแลการตีพิมพ์บทความของนิสิต
ด้วย เมื่อบทความของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการจบการศึกษาต่อไป 
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กระบวนการดูแลนิสิตในการจัดท างานนิพนธ์ 

ขั้นตอนที่1 ให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัย (Research Topic) ที่นิสิตสนใจ และน าเสนอหัวข้องานวิจัยให้
ประธานหลักสูตรพิจารณาก่อน 

ขั้นตอนที่2 ประธานหลักสูตรพิจารณาว่าหัวข้องานนิพนธ์อยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาที่นิสิตศึกษาหรือไม่ 
หาก พบว่าหัวข้อจัดท างานวิจัยไม่ตรงตามกลุ่มวิชาให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยใหม่อีกครั้ง หากหัวข้อวิจัยตรง
ตามกลุ่มวิชา ไปข้ันตอนที่ 3 พิจารณาอีกครั้ง  

ขั้นตอนที่ 3 ประธานหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (Advisor) ในการจัดท างานนิพนธ์และเสนอ
ต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีให้อนุมัติ  ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีไม่อนุมัติ ให้ประธานหลักสูตรแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในการจัดท างานนิพนธ์และเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีให้อนุมัติอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์แล้ว 
ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้องานนิพนธ์บันทึกลงฐานข้อมูลของหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มให้ค าปรึกษานิสิตในการจัดท างานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 5 นิสิตส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย (Progress  report) ให้ประธานหลักสูตรทุก 30 วัน 
ประธานหลักสูตรตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการจัดท างาน
นิพนธ์ ประธานหลักสูตรน าปัญหาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือแก้ปัญหาให้แก่นิสิต และตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก Progress  report ครั้งต่อไป
ใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 นิสิตจัดท างานนิพนธ์ตามหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
แต่งตั้ง เมื่อนิสิตจัดท าเล่มวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ประธาน
หลักสูตรพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้นว่างานวิจัยดังกล่าวมีลักษณะของการลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) 
หรือไม ่ หากประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยมีปัญหาที่เป็น plagiarism ประธาน ฯ ให้นิสิตเสนอหัวข้อ
งานนิพนธ์ใหม่อีกครั้ง  ถ้าประธานหลักสูตรไม่พบว่ามปีัญหาเรื่อง plagiarism ให้คณะกรรมการหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์จ านวน 3 คน ต่อหัวหน้าภาควิชาและเสนอต่อคณบดี 
ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า  ถ้าหัวหน้า
ภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้นิสิตขึ้นสอบปากเปล่า  และ
ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้คณะกรรมการ
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าชุดใหม่ 

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อนิสิตได้รับการเสนอให้สอบปากเปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์พิจารณาว่า
งานวิจัยผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปล่าพิจารณาว่าการสอบปากเปล่าในงานนิพนธ์
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นั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) หรือ ยังไม่สมบูรณ์ (I) นิสิตแก้เล่มตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ ภายใน
ก าหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด (30 วัน และ 90 วันตามล าดับ) หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ (U) นิสิต
กลับไปจัดท างานนิพนธ์เพ่ิมเติมและให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ขึ้นสอบปากเปล่าใหม่อีกครั้ง ประธาน
หลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปากเปล่าประธาน
หลักสูตรน าข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 9 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเล่มงานนิพนธ์ว่าได้รับการแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าแล้วหรือไม่ หากเห็นสมควรให้อนุมัติส่งเล่มงานนิพนธ์แล้ว ให้ประธานหลักสูตรตรวจสอบงาน
นิพนธ์ดังกล่าวว่ามีปัญหา Plagiarism หรือไม่ ซ้ าอีกครั้ง หากประธานหลักสูตรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism 
นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์เพ่ือตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ และเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการจบการศึกษาต่อไป 
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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 
การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสาย
วิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน 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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การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 
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
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 

3 2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

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

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 2 

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

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

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 2 

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

3 2 

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

3 2 

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

1 1 

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

2 2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 2 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

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

- - -   

รวม 3 1 4   
 

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) 

2556 N/A N/A N/A N/A  
2557 N/A N/A N/A N/A  
2558 5 0 0 5  
2559 5 1 0 4  
2560 4 0 0 4  
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ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2556 N/A N/A N/A 
2557 N/A N/A N/A 
2558 37.584 3.97 1/9.46 
2559 N/A N/A N/A 
2560 N/A N/A N/A 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปี ผลงาน 

ลักษณะการเผยแพร่ 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Procee
ding 

วารสาร 
Procee
ding 

วารสาร 

2557 
 
 
 
 
 
 

2557 
 

ไพฑูรย์  โพธสิว่าง: ปัจจัยที่มผีลตอ่การไดร้ับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของผู้น าทางการเมืองในประเทศไทย:กรณผีู้ใหญ่บ้านท่ี
ศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่14 (พ.ศ.2556), วันท่ี
27-28 พฤศจิกายน 2556, คณะการรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ,ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต,ิ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ไพฑูรย์  โพธสิว่าง: การท าวิจัยทางสังคมศาสตร:์ หลักการวิธี
ปฏิบัติ สถติิ และคอมพิวเตอร์.ชลบุรี : publishing 
house. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

2557 
 
 
 
 
 
 

2557 

วิเชียร ตันศิริคงคล: ปัจจัยที่มีผลตอ่การไดร้ับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ของผู้น าทางการเมืองในประเทศไทย:กรณผีู้ใหญ่บ้านท่ี
ศรีสะเกษ.การประชุมวิชาการรัฐศาสตรแ์ละรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่14 (พ.ศ.2556), วันท่ี
27-28 พฤศจิกายน 2556, คณะการรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ,ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต,ิ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

วิเชียร ตันศิริคงคล: การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.
2554 จังหวัดชลบุรี. วารสารทางการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย,4(3), 51-85. 
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โชติสา  ขาวสนิท: มุมมองที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเยาวชนท่ี
ศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน

 
 

   

                                                           
4 ข้อมูลจากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2557 

มหาวิทยาลยัซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร. คณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการ “รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ท าดีเพื่อ
สังคม “ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
(Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ท าดีเพื่อสงัคม” วันท่ี 24-25 
ธันวาคม 2557 (หน้า 275-298) ณ ส านักบริการ
วิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

โชติสา  ขาวสนิท: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออก. การ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี2/2557. ขอนแก่น : หจก.โรง
พิมพ์คลังนานาวิทยาลยั. 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผลงานวิชาการ 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงาน
เผยแพร่ต่อ

อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 - 3 - - 3 1/.60 
2557 2 2 - - 4 1/.80 
2558 1 5 - - 6 1/1.20 
2559 1 2 2 - 4 1/.80 
2560 1 2 2 - 5 1/.80 

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่ออาจารย์ รายละเอียดการพัฒนาทาง
วิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ช่วงเวลา การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ6.7 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   

 
1. การวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3. ระบบการบริหารสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4. การสร้างแรงจูงใจและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. การวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                                                           
5 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์อัตราก าลังได้แก่ อัตราก าลังอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ได้ โดยต้องให้สอดคล้องกับจ านวนเปิดรับและส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตในหลักสูตร 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ 

1. นิสิตหลักสูตร2554 ที่ยังอยู่ระหว่างการจัดท า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ 

2. นิสิตใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 2559 จะเริ่ม
ลงทะเบียนท าวิจัยในปีการศึกษา 2561 

 

ในปีการศึกษา 2559 จะมีนิสิตที่อยู่ระหว่างจัดท า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์จ านวน 27 คน จากการ
ส ารวจข้อมูลพบว่า มีนิสิตประสงค์จัดท า
วิทยานิพนธ์จ านวน   4 คน และงานนิพนธ์จ านวน   
23 คน 

 

หลักสูตรปรับปรุง 2559 มีแผนจะเปิดรับนิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็น  แผน ก. (ท า
วิทยานิพนธ์) 10 คน และ แผน ข. (ท างานนิพนธ์) 
30 คน ต่อปีการศึกษา  

โดยนิสิตใหม่ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 จะ
เริ่มลงทะเบียนจัดท าวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ ใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรปรับปรุง 2559 ก าหนดให้ ต้องมีการสอบ
เค้าโครงงานนิพนธ์และแบ่งลงทะเบียนเรียน 2 ภาค
การศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องใช้เวลา
ดูแลงานนิพนธ์ 1 ปีการศึกษาเต็ม 

เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาก าหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถดูแล
งานนิพนธ์ได้ไม่เกิน 15 เล่ม หรือวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 
5 เล่ม หากรับทั้งงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ให้คิด
สัดส่วนงานนิพนธ์ 1 เล่ม เท่ากับวิทยานิพนธ์ 3 เล่ม
ดังนั้นจึงมีความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 
10 คน 

 

 

เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาก าหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถดูแล
งานนิพนธ์ได้ไม่เกิน 15 เล่ม หรือวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 
5 เล่ม หากรับทั้งงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ให้คิด
สัดส่วนงานนิพนธ์ 1 เล่ม เท่ากับวิทยานิพนธ์ 3 เล่ม 

ดังนั้นหากเปิดรับนิสิตตามแผนที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
จะมีความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาจ านวนอย่าง
น้อย 4 คน ต่อนิสิตที่รับเข้าใหม่ตามแผนในแต่ละปี
การศึกษา คิดเป็น capacity ของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยเฉลี่ยที่ 10 คน/ปีการศึกษา 
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แผนอัตราก าลังอาจารย์คุณวุฒิป.เอกทางรัฐศาสตร์ ระยะกลาง 3 ปี 2559-2562 (ข้อมูลจากแผนพัฒนา
บุคลากร สังกัดส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 

ปี
การศึกษา 

จ านวน อ.
วุฒิป.เอกที่
ปฏิบัติงาน
ตลอดปี

การศึกษา 

(คาดว่าจะ)
จ านวนอ.
วุฒิป.เอกที่
สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ 
advisor ได้

ตลอดปี
การศึกษา 

อยู่ระหว่างท า
ผลงานวิจัย 

อยู่ระหว่าง
ศึกษาต่อป.

เอกทาง
รัฐศาสตร์ 

นักเรียนทุน
สกอ. 

จ านวนกรอบ
อาจารย์ป.เอก

ว่าง 

2558 5 5     
2559 5 5     
2560 4 4     
2561 5 5     
2562 5 5     

 

วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตหลักสูตร 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 2559 กรณี
เปิดรับตามแผนที่ก าหนด 

ปี
การศึ
กษา 

นิสิตหลักสูตร 
54 

นิสิตหลักสูตร 
54 ที่ต้องการ 

advisor 

นิสิตที่ก าลัง
จะรับเข้าใหม่ 
( หลักสูตร

59) 

นิสิตหลักสูตร 
59 ที่ต้องการ 

advisor 

จ านวนนิสิต
ทั้งหมดที่
ต้องการที่

ปรึกษา(รวม 
2 หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตที่
คาดการณ์ว่า

จะส าเร็จ
การศึกษา 

2558 27    27 27 
2559 27 27   27 27 
2560 0  30  30 30 
2561 0  15 30 25 25 
2562 0  15 15 15 15 
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จ านวนนิสิตที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้การดูแลได้  

*ค านวณจากข้อมูลความเป็นไปได้จริง : อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนสามารถผลักดันให้นิสิตจบการศึกษาได้ 10 
คน/ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา N°Advisors Available Total Capacity/year 
2558 5 50 
2559 5 50 
2560 4 40 
2561 4 20 
2562 4 10 

ตารางสรุปความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาและจ านวนนิสิตที่สามารถดูแลและผลักดันให้จบได้ 

ปีการศึกษา Demand Capacity 
2558 27 50 
2559 27 50 
2560 30 50 

2561*** 30 50 
2562 15 50 

 

วิเคราะห์ปัญหาด้านอัตราก าลังอาจารย์ แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา 

ในปีการศึกษา 2559 เมื่อวิเคราะห์จ านวนนิสิตที่คงเหลือ
ในหลักสูตร พบว่าต้องการอ.ที่ปรึกษาดูแลวิทยานิพนธ์/
งานนิพนธ์จ านวนอย่างน้อย 10 คน โดยที่ทางหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าที่สามารถดูแล
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ได้จ านวน 5 คน 

ไม่พบปัญหาในด้านปริมาณอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท า
แผนการดูแลและการผลักดันนิสิตให้จบ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จัดท า
กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานและ
แก้ไขปัญหาทุกปลายภาคการศึกษา 

ไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร วุฒิปริญญาเอกทาง
รัฐศาสตร์ 

อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้สนับสนุนให้คณาจา
รนย์ทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในต่างประเทศและในประเทศ 

วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ในด้านความเชี่ยวชาญของ
พิเศษในบางประเด็น 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือ stakeholders ที่หลากหลาย 
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วิเคราะห์ปัญหาด้านอัตราก าลังอาจารย์ แนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหา 

หารือในการหาประเด็นการศึกษาทาง
รัฐศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ทาง
การเมืองการปกครอง และน าไปสู่การถกเถียง
และหาข้อสรุป เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้กับคณาจารย์ในหลักสูตร น าไปสอนนิสิตใน
ชั้นเรียนต่อไป 

2. ระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (Recruitment) 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไข 

การก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ส าหรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ในปี
การศึกษา 25560
เป็นต้นไป – เป็นไป
ตามคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/งาน
นิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 คุณวุฒิ
ปริญญาเอกทาง
รัฐศาสตร์ และมี
ผลงานทางวิชาการ 
3 ชิ้นขึ้นไป โดย    
1 ในนั้นเป็น
งานวิจัย หากจบ
การศึกษาป.เอก  
ไม่เกิน 2 ปี มี
งานวิจัยอย่างน้อย 
1 ชิ้น (ประกาศ
เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์

- ก าหนดคุณสมบัติ
ด้านความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
และคุณสมบัติ
ทั่วไปอ่ืน ๆ 

 



  
หน้า 71 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางแก้ไข 

มาตรฐานฯ             
พ.ศ. 2558) 

การวางแผน
รองรับปัญหา
การขาดแคลน
อาจารย์ท่ีมี
คุณสมบัตขิั้นต่ า
ที่สกอ.ก าหนด 

ก าหนดคุณสมบัติผู้
มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
ที่หลักสูตรต้องการ 

สรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
ที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรต้องการ 

- ก าหนดคุณสมบัติ
และอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ าของผู้มี
ความรู้
ความสามารถพิเศษ 
- พิจารณาอนุมัติ
การจ้าง 

 

การดึงดูด
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง 

(Attracting 
talents 
system) 

- - ทุนสนับสนุนการ
วิจัย การผลิตผล
งานทางวิชาการ 
การตีพิมพ์บทความ
ในวารสาร
ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
- ทุนอบรม สัมมนา  
- สวัสดิการประกัน
สุขภาพ 
- กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 

- อัตราเงินเดือน
แรกเข้า 
- ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับ
นานาชาติ 

- ระบบการรับ
สมัครที่ผู้สมัครต้อง
เดินทางมายื่นใบ
สมัครด้วยตนเอง 
อาจท าให้เสีย
โอกาสในการรับ
สมัครได้ 
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครและ
สิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีอยู่ยัง
ไม่เพียงพอ 
- การไม่สามารถน า
น าประสบการณ์
การท างานด้าน
อ่ืนๆนอกเหนือจาก
งานสอนมาเทียบ
เพ่ือปรับฐานอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นได้มี
ผลต่อแรงจูงใจของ
บุคลากรในสายงาน
อ่ืนที่มีศักยภาพ มี
คุณสมบัติตรงตาม
ความต้องการ 
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3. การบริหารสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว

ทางแก้ไข 

การวางแผน
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 
(Performan
ce 
planning) 

หลักสูตรจัดให้มี
การประชุม
ร่วมกันของ
คณาจารย์ผู้สอน
และคณาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพ่ือหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการ
พัฒนาและวาง
แผนการ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมจากการ
ปฏิบัติงานของ
คณะ โดยให้
คณาจารย์ทุกท่าน
เข้าร่วมการฝึกอบ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพในการ
สอน การท าวิจัย 
การให้บริการ
วิชาการ การท า
ความดี และสร้าง
เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
ท านุบ ารงุศิลป
วัฒนาธรรม อย่าง
น้อยหนึ่งครั้งใน
รอบปีงบประมาณ 

จัดท าข้อตกลง
การประเมินการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
อาจารย์ทุกต้น
ปีงบประมาณตาม
ภาระงานของ
คณาจารย์ 5 ด้าน
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ
สัดส่วนการให้
น้ าหนักกับผลการ
ปฏิบัติการในแต่
ละด้าน 

 

ก าหนดภาระงาน
ของคณาจารย์ 5 
ด้าน 

การก าหนดเป้าหมาย
ระหว่างอาจารย์กับคณะฯ
เท่านั้น หลักสูตรไม่ได้มี
ความเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น
การก าหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานของอ.ประจ า
หลักสูตรอาจไม่ได้ส่งเสริม
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ลักษณะสนับสนุนการ
ด าเนินงานในหลักสูตร /
ภาควิชาและคณะฯควร
ก าหนดระบบกลไกในการ
น าความต้องการและ
เป้าหมายของหลักสูตร
เข้ามาประกอบการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ด้วย 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

การติดตาม
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 
(Performan
ce 
monitoring 
and 
feedback) 

หลักสูตรจะ
ประชุมคณาจารย์
และจัดเรื่องการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกครั้งที่
มีการประชุม
หลักสูตร 

- - ไม่มีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานของตนเอง
ของอาจารย์ระหว่าง
ปีงบประมาณ/ปี
การศึกษาโดยเฉพาะ 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถ
ประเมินได้ว่าก าลังอยู่ใน
ขั้นตอนของการ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมาย
ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ควรมี
ระบบสะท้อนปัญหาและ
การช่วยเหลือให้อาจารย์
สามารถกลับเข้ามาอยู่ใน 
track ได ้

การพัฒนาผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร
(Performan
ce 
developme
nt) 

- ส ารวจความ
ต้องการพัฒนา
ตนเอง การ
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา ขอ
งอ.ประจ า
หลักสูตร ประเมิน
ความสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของหลักสูตรและ
รวบรวมให้
ภาควิชาฯ 

- ภาควิชาจัดท า 
action plan เพ่ือ
สนับสนุนการเข้า
รับการอบรม 
สัมมนา เพื่อ
พัฒนาตนเองขอ
งอ.ประจ าในภาค
ฯ 

- คณะฯพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ
ที่เก่ียวข้อง 
รวบรวมข้อมูล
จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

- คณะฯสนับสนุน

- จัดโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพต่างๆ 
เช่น ด้านทักษะการ
สอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

- สนับสนุนทุนการ
ตีพิพม์บทความใน
วารสารระดับ
นานาชาติ 

- สนับสนุนทุนวิจัย 

- ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

- ยังไม่มีระบบก ากับดูแล 
การพัฒนาตนเองของอ.
ประจ าหลักสูตรที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย
และความต้องการของ
หลักสูตร 

- ยังไม่มีระบบก ากับดูแล 
สนับสนุนให้งานวิจัยและ
แนวทางการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

ทุนวิจัย การ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ การ
ตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับชาติ 
และระดับ
นานาชาติ 

 - ปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ในภาควิชา
เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะ
ของหลักสูตรทาง
รัฐศาสตร์ 

จัดโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ด้านทักษะการ
สอน 

 

การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 
(Performan
ce 
appraisal) 

เก็บข้อมูลผลงาน
ทางวิชาการของอ.
ประจ าหลักสูตร 

ไม่มีส่วนร่วมใน
การประเมิน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการ
ประเมิน 

พิจารณาขึ้น
เงินเดือน 

จัดท าระบบ
ประเมินผลการสอน
ของอาจารย์โดย
นิสิต ที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการสอนใน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้
อาจารย์สามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากนิสิต
ไปประเมินตนเอง
ด้านทักษะการสอน
ได้ 

- ไม่มีระบบประเมินผล
การท างานตามบทบาท
ภาระหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดย
ประธานหลักสูตร/คกก.
หลักสูตร การประเมินผล
การปฏิบัติงานพิจารณา
จากผลงานทางวิชาการ 
ผลงานด้านการสอน การ
บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ และ 
ภาระงานบริหาร ซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าทั่วๆไป แต่ยังไม่ได้
ค านึงถึงบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ในมุมมอง



  
หน้า 75 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

ของการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารหลักสูตรร่วม
ด้วยอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น การพิจารณาว่า
ผลงานทางวิชาที่ท าขึ้นมี
ส่วนช่วยสนับสนุนการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
หรือไม่อย่างไร 

ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปลายปีการศึกษา 2559 

ชื่ออาจารย์ รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ ที่ต้องการ 

การใช้ประโยชน์/การ
ได้รางวัลหรือการ
ยอมรับที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ความ
สอดคล้อง
กับความ

ต้องการของ
หลักสูตร

น.ม. 

ไพฑูรย์  
โพธิสว่าง 

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้านทักษะการสอน  

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ software ต่างๆ 
ในการจัดท าสื่อการสอนหรือประกอบการสอน 

ด้านทักษะการสอน 
 

 

วิเชียร ตันศิ
ริคงคล 

Project Management Software/Solution ด้านการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

 

โชติสา  
ขาวสนิท 

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ software ต่างๆ 
ในการจัดท าสื่อการสอนหรือประกอบการสอน 

ด้านทักษะการสอน 
 

 

ภัทรพงษ์  
รัตนเสว ี

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือ software ต่างๆ 
ในการจัดท าสื่อการสอนหรือประกอบการสอน 

ด้านทักษะการสอน 
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4. การสร้างแรงจูงใจและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

เงินเดือน สวัสดิการ - จัดสวัสดิการด้าน
การประกัน
สุขภาพ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

บ้านพักอาจารย์ 

-ก าหนดอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นให้
สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ 

- จัดสวัสดิการด้าน
อ่ืนๆ เช่น ค่าเล่า
เรียนบุตร ฯลฯ 

 

การให้รางวัล ยก
ย่องชมเชย 

- การพิจารณาข้ึน
เงินเดือน 

n/a  

การมอบหมายงาน
อย่างเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ 
ประสบการณ์และ
ความสามารถ 

- การมอบหมาย
ภาระงานสอนใน
รายวิชา/ภาระการ
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
งานนิพนธ์ให้
อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา
จากความ
เชี่ยวชาญและ
ความสนใจของ
อาจารย์แต่ละคน
ประกอบด้วย 

- ส ารวจความพึง
พอใจของอ.ประจ า
หลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 

- ในระดับคณะฯ 
มีการมอบหมาย
งานอย่างเป็น
ทางการด้วยการ
ตั้งเป็น
คณะท างาน 
คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เช่น 
คกก.ประกัน
คุณภาพ คกก.
บริการวิชาการ 
คกก.วิเทศสัมพันธ์ 
ฯลฯ เพ่ือให้
คณาจารย์ได้รับ
ทราบขอบเขต
ความรับผิดชอบ 
ของตนเองที่
นอกเหนือภาระ

-  
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
(ปี 2558 ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ที่ 
3.75/5) 

งานด้านการสอน 
วิจัย และได้รับ
ค่าตอบแทน 

ระบบการพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง
สายงาน (career 
path) 

- สนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ 

สนับสนุนทุนเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานทาง
วิชาการส าหรับ
การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ความก้าวหน้าในสาย
งาน การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
พิจารณาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อบังคับว่าด้วย
ภาระงานคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ครบถ้วน การ
ประเมินทักษะด้าน
การสอน การ
ประเมินผลงานวิจัย
และ/หรือผลงานทาง
วิชาการอ่ืนๆ 

 

บรรยากาศในการ
ท างาน 

- - จัดสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ
ท างาน เก้าอ้ี ตู้
เก็บเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์ ฯลฯ 

- ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจฯ 
พบว่าการสร้าง
บรรยากาศทาง
วิชาการยังไม่
เพียงพอ/
สถานที่ท างานที่
ที่คณะฯจัดไว้ให้
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

ไม่มีความ
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานที่
มีความส าคัญได้  

การส่งเสริมสุขภาวะ
และ work-life 
balance ของ
อาจารย ์

- การท างาน
ร่วมกันผ่านเอกสาร
ออนไลน์ สามารถ
ท างานทางไกล 
(remote work) 
เพ่ิมความยืดหยุ่น
ในการท างาน ไม่
จ ากัดสถานที่และ
เวลา 

- ลดการเรียก
ประชุมโดยไม่
จ าเป็นด้วยการใช้
ระบบ
ติดต่อสื่อสาร 
ระดมสมองผ่าน 
ไลน์กลุ่มภาควิชาฯ 

- การตรวจสอบ
การลงเวลา
ปฏิบัติงานที่
ค่อนข้างยืดหยุ่น  

- ไม่ก าหนดเวลาเข้า-
ออกงานส าหรับ
คณาจารย์ที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร 

- ก าหนดวันลา
พักผ่อน 10 วันต่อปี 
และสะสมได้ ไม่เกิน 
20 วัน (30 วัน 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
10 ปี ขึ้นไป) และวัน
ลาป่วย ลากิจที่
เพียงพอ 

- ระบบงาน
เอกสาร
บางอย่างยังท า
ให้อาจารย์
เสียเวลา
ปฏิบัติงานโดย
ไม่จ าเป็น เช่น 
เอกสารการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
สอนเกินภาระ
งาน การ
เดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
ระบบการลา
พักผ่อน ลาป่วย 
ลากิจ ฯลฯ 

- ภาระงานที่
มาก ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์ลา
พักผ่อนที่มีอยู่
ไดจ้ริง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 ปีการศึกษา 2558 
ส่วนที1่ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย S.D. 

1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 4.40 0.89 

2.การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ประจ าหลักสตูรมคีวามชัดเจน 3.80 0.84 

3.อาจารย์ประจ าหลักสตูรมสี่วนรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

4.00 1.00 

4.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ู้สอน 3.80 1.30 
5.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.60 0.89 
6.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถดา้นการสอน
ของอาจารย์ 

3.40 1.14 

7.อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 4.20 0.84 

8.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3.60 0.89 

9.อาจารย์ได้รับการส่งเสรมิให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาตอ่ 3.60 1.67 
10.การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวชิาการระหว่างอาจารย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 3.00 1.41 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 1 3.74 1.08 
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย S.D. 

1.การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 1.00 

2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

4.00 1.00 

3.การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3.20 1.30 

4.การพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

3.40 0.89 

5.การบริหารหลักสูตร ไดร้ับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความเกี่ยวข้องกัน
อย่างเหมาะสม 

3.40 0.89 

6.การเทียบเคยีงคุณภาพบัณฑติในหลักสตูร กับสถาบันอ่ืน 3.00 1.22 
เฉลี่ยรวมส่วนที่ 2 3.5 1.04 

ส่วนที ่3 กระบวนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย S.D. 
1.การเปิดรายวิชามลี าดับก่อนหลงัที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชา ต่อยอด 4.60 0.55 

2.การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูร เพื่อให้นิสิตส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดใน
หลักสตูร 

4.40 0.55 

3.การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิตทันสมัย และเปน็ท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 4.20 0.84 
4.การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.00 0.71 
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5.การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน 4.60 0.55 
6.การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม ่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.00 1.00 
7.การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย ์ 3.60 1.52 
8.การควบคุมก ากับกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.60 1.14 
9.การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนิสติ 

3.20 1.48 

10.การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรยีนรู้ของนิสิต 3.80 0.84 
11.การสอดแทรกศลิปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนิสติ 

3.20 1.48 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 3 3.93 1.05 
รวม 3.76 1.07 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

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

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

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

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

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

N/A N/A 

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

N/A N/A 

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

N/A N/A 

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

N/A N/A 

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

N/A N/A 

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

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

    
    
    
    

 

ผลการด าเนินงาน 

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ7.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 6   

 
 
ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

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

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

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

 
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 
 

3 1 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.2 The methods and criteria for the selection of 

students are determined and evaluated (2) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 1 

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

3 1 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

2 1 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

2 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 1 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1-2555 100 100 100 98 N/A 
1-2556 80 100 80 75 N/A 
1-2557 50 60 50 43 N/A 
1-2558 40 60 40 38 N/A 
1-2559 20 60 20 20 N/A 
1-2560 0 60 0 0 N/A 
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หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

ปีการศึกษา ชั้นปี
ที ่1* 

ชั้นปี
ที ่2 

ชั้นปี
ที ่3 

ชั้นปี
ที ่4 

ชั้นปี
ที ่5 

ชั้นปี
ที ่6 

ปี7/
พ้น
สภาพ 

รวม 

2554 120 120           120 
2555 100 98 2 1        220 
2556 80 79 1        180 
2557 50 49 1      130 
2558 40 38 2      90 
2559 28       28 
2560 0       0 
ข้อมูลปัจจุบัน ณ ขณะท่ี
รายงาน 3/2559 

        

 

ปีการศึกษา 

นิสิต 

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

ปลาย 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2555            
2556            
2557            
2558            

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

จ าน
วนที่
ลงทะ
เบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา )ปี(  จ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่ 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 1 2 3 4 + รวม 

55 70  50 18                 

56 60  50 5                 

57 40   30 5                 

58 19   15 2                   

59 22    1
7 

                     

60 0                

 
หมายเหตุ : ไม่สามารถแยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) ได้เนื่องจากหลักสูตรเปิด
โอกาสให้นิสิตเปลี่ยนแผนการเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 7   

 
 วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข 
หลักสูตรร่วมประชุมและ
ก าหนดนโยบายและเกณฑ์
การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักสูตรอย่างทั่วถึงและเป็น
ปัจจุบัน 

สภาการแข่งขันที่มีรุนแรงมากขึ้น สภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืนอ านวยในการให้ผู้เรียนมี
สภาพการเงินในการจ่ายเงินเพ่ือศึกษาต่อ  
นโยบายรัฐบาลในการไม่สนับสนุนเงินทุน
ให้กับข้าราชการ พนักงานในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมาศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

พยายามสร้างจุดเด่นของ
หลักสูตรให้ผู้สมัครได้เห็นถึง
คุณภาพของคณาจารย์ผู้สอน
และประชาสัมพันธ์ผ่าน
เครือข่ายศิษยเก่าของ
หลักสูตรและนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี 

มีการระบุวิธีการและเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้เรียน และมี
การประเมินผลวิธีการและ
เกณฑ์ 

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
เห็นชอบร่วมกันในการก าหนดคุณสมบัติของ
นิสิตที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากปัญหาที่
พบสองส่วนที่ส าคัญ คือ ส่วนที่หนึ่ง ท า

ที่ประชุมหลักสูตรด าเนินการ
แก้ไขโดยส่วนที่หนึ่ง ทาง
หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติ
ตามประกาศรับสมัคร ดังนี้ 
)1) มีความประพฤติดี )2) ไม่

                                                           
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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อย่างไรให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด และ
ส่วนที่สอง จะเพ่ิมเติมคุณสมบัติที่ทาง
หลักสูตรคาดหวังจากผู้สมัคร ได้อย่างไร 

 

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่ง
เป็นที่รังเกียจ และ /หรือ โรค

ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
โดยมีใบรับรองแพทย์มา
แสดงในวันสมัคร ) 3) ส าเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีทุก
สาขา หรือเทียบเท่าท่ีก .พ.
รับรอง และ ) 4) เป็นไปตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ .
2555 รวมทั้งรายละเอียดอื่น 
ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ 
ไป 

ส าหรับส่วนที่สอง ทาง
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
หลักสูตรได้ร่วมกันวาง
หลักเกณฑ์ท่ีคาดหวังได้แก่ 
)1) ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม 
และเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม )2) มีความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการเมืองการปกครอง 
และ )3) มีเวลาในการศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ 

จากคุณสมบัติที่ทางหลักสูตร
คาดหวังในสองส่วนข้างต้น
นั้น ได้น ามาสู่การสร้าง
เกณฑ์การคัดเลือก 
คณะกรรมการหลักสูตร
ร่วมกันออกแบบวิธีการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
โดยในปีการศึกษา  2557 ที่
ผ่านมา ทางหลักสูตรพบว่า 
การคัดเลือกด้วยการสอบ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวท า
ให้ไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริง
ของผู้สมัคร ด้วยในการเรียน
ต้องมีการปรับพื้นฐานความรู้
ทางรัฐศาสตร์ให้กับนิสิตใหม่ 
ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 
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2558 ทางคณะกรรมการ
หลักสูตร จึงแก้ปัญหาด้วย
การก าหนดให้มีการสอบ
ข้อเขียนเพ่ิมเติม ซึ่งมีสาระ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์และความรู้ทั่วไป 

ในการสอบข้อเขียน 
หลักสูตรก าหนดให้มีการใช้
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป
ทางรัฐศาสตร์ที่ออกร่วมกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ในการสอบ
สัมภาษณ์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้ใช้ประสบการณ์
การรับสมัครในปีก่อนหน้านี้ 
มาสังเคราะห์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสัมภษณ์ 
ได้แก่ )1) คุณได้ติดตาม
ข่าวสารการเมืองหรือข่าวที่
เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด 
)2) คุณมีเวลาเรียนตามที่
หลักสูตรก าหนดหรือไม่) 3) 
คุณเข้าเรียน /ท างานตรงตาม

เวลาที่ก าหนด และ/หรือเคย
มีปัญหาเรื่อง   ระเบียบวินัย

หรือไม่ อย่างไร ) 4) คุณ
คาดหวังว่าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาแล้ว คุณจะ
สามารถพัฒนาตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างไร และ )5) 
คุณมีคติประจ าใจในการ
ด ารงชีวิตอย่างไร หรือคุณ
มองว่าตัวเองมีคุณสมบัติใน
ด้านบวกและด้านลบอย่างไร 
มีเรื่องใดที่ต้องปรับปรุง 
และ /หรือพัฒนาตนเองบ้าง  

ทั้งนี้ เกณฑ์การคัดเลือกใน
ข้างต้นเป็นไปตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ ปรัชญาของ
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หลักสูตรคือ “สร้างนัก
รัฐศาสตร์ที่มีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อประเทศและ
สังคม”  

ส าหรับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรคือ )1) เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการเมือง
ในระดับสูง )2) เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้านวิจัยทาง
รัฐศาสตร์ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาการเมืองการปกครอง
ของประเทศในทุกระดับ
ต่อไป )3) เพ่ือให้มหาบัณฑิต
สามารถศึกษาได้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของ
มหาบัณฑิตแต่ละท่านที่
ต้องการประกอบอาชีพ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

เมื่อได้ก าหนดคุณสมบัติและ
เกณฑ์การรับสมัครแล้ว 
หลักสูตรได้ประสานงานกับ
กลไกของทางคณะฯ อัน
ได้แก่ ส านักงานบัณฑิตศึกษา
เพ่ือท าประกาศรับสมัครนิสิต
ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนด
คุณสมบัติไว้ พร้อมทั้งแจ้งให้
ผู้สมัครรับทราบว่ามีท้ังการ
สอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ และหากนิสิตมีข้อ
สงสัยในกลไกการรับสมัคร 
สามารถติดต่องาน
บัณฑิตศึกษาเพ่ือให้ความ
กระจ่างแก่ผู้สมัครได้ตลอด
วันและเวลาท าการ เมื่อได้
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ผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ
แล้ว อาจารย์บริหารหลักสูตร
ได้ด าเนินการตรวจข้อสอบ
ร่วมกันในที่ประชุม และมี
ความเห็นเป็นเอกฉันท์เพ่ือ
น าไปสู่การประกาศผลการ
รับสมัครโดยส่วนงาน
บัณฑิตศึกษาต่อไป 

มีระบบก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระ
การเรียนของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ  

ลักษณะแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
เน้นประเด็นไปที่เนื้อหาการจัดท างานวิจัย 
ข้อสรุปที่ได้รับจากการติดต่อหรือนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นิสิตประสบปัญหาใน
การจัดท างานวิจัยหรือไม่ 

เพ่ิมเติมประเภทข้อมูลใน
แบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้าซึ่งเปิดโอกาส
ให้นิสิตได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าวิทยานิพนธ์ /งาน
นิพนธ์ หรือปัญหาด้านอ่ืนๆ
ในการเรียนได้อย่างชัดเจน 
สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ทันเวลา 

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบ
อาชีพ 

กิจกรรมที่จัดโดยส านักหอสมุดอาจไม่ได้เป็น
การกิจกรรมการอบรมเฉพาะทางส าหรับการ
วิจัยทางรัฐศาสตร์ หรือหากเป็นการใช้
ฐานข้อมูลเฉพาะทาง วิทยากรก็ไม่ได้มีความ
เชี่ยวชาญมากเพียงพอ ท าให้นิสิตไม่ได้รับ
ความรู้เท่าที่ควร จึงไม่สามารถน าไปใช้จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรจัดอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ทักษะการสืบค้นและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศทาง
รัฐศาสตร์ให้แก่นิสิตใน
หลักสูตรเอง 

มีการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ 
สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

ยังไม่มีระบบประเมินความพึงพอใจและ
ส ารวจความต้องการของนิสิตในด้านนี้ 

จัดท าระบบประเมินความพึง
พอใจและส ารวจความ
ต้องการของนิสิตในด้าน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย 
ท าระบบ track ความ
คืบหน้าในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ของ
นิสิตแต่ละคน และเผยแพร่
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ให้นิสิตทุกคนในรุ่นได้ทราบ 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาล
ใจ และบรรยากาศการ
แข่งขันกันระหว่างนิสิตในรุ่น 

 
AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research (3,4) 
 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

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 อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

1 1 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน 

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และ9.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 8   
 
                                                           
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รายละเอียด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

คณ
ะ 

- อาคารเรียนมี 
เครื่องปรับอากาศ
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน 
คอมพิวเตอร์โนต้บุ้คไว้บริการ
ทุกห้อง 

- คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของคณะ... 
- ตึกเรียนใหมม่ีการออกแบบ
เพื่อรองรับบุคคลทีม่ีความ
ต้องการพิเศษหรือไม่? N/A 

ดูแลระบบwifi อาคารเรียน
ของคณะฯ ได้แก ่
-  อาคารคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร ์

- ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มีต าราและ
วารสารเฉพาะทางรัฐศาสตร ์
- บริการซอฟแวร์ SPSS for 
Windows ณ ฝ่ายวิจัยของ
คณะฯ 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 

- อาคารเรียนรวม ห้องเรียน
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องฉายแผ่นทึบ 
ไมโครโฟน 
- ส านักหอสมดุจัดห้อง
ค้นคว้าวิจัยส าหรับอาจารย์
บริเวณชั้น 5 และห้อง
ค้นคว้าวิจัยเฉพาะนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและห้อง
ค้นคว้าวิจัยกลุม่เมื่อต้องการ
ใช้บริการอาจารย์และนสิิต
สามารถจองออนไลนผ์่าน
ระบบของส านักหอสมุด 
- ส านักคอมพิวเตอรม์ีห้อง
คอมพิวเตอรไ์ว้บริการส าหรับ
นิสิต 

กองอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยั/ ไม่มีข้อมลู
เรื่อง มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
N/A 

- ส านักคอมพิวเตอรด์ูแล
ระบบ wifi ของอาคารเรียน
รวมที่หลักสูตรฯใช้ (อาคาร
ประยรู จินดาประดิษฐP์J) 

- ส านักหอสมดุจัดหาต ารา 
วารสารทุกสาขาวิชาและ
ต าราวารสารเฉพาะทาง
รัฐศาสตร/์ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์(Digital 
library) ทั่วไปท่ีมีข้อมูลด้าน
รัฐศาสตร์ เช่น EBSCOe-
book, HW-Wilson, 
Springerlink และฐานข้อมูล
เฉพาะทางรัฐศาสตร์ และจดั
อบรมให้ความรู้แก่นิสิตและ
บุคลากรในการเข้าใช้บริการ
หอสมุดและฐานข้อมลูต่างๆ 
- ส านักหอสมดุจัดซื้อ 
software เช่น Endnote 
ส าหรับการจัดท ารายการ
อ้างอิงในเอกสาร /SPSS for 
Windows ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติในสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

แหล่งข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

Fe
ed

ba
ck

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

Su
rv

ey
 

Ne
ed

s N/A N/A N/A N/A 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 
ห้องสมุดและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งเปิด
ท าการในระยะเวลาพอ ๆ กัน อยากให้เพ่ิมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ประเภทหนังสือรัฐศาสตร์ วารสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เพ่ิมข้ึน และอยากให้มีการหาหนังสือใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

หัวข้อประเมิน 
2559 2560 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่
เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

3.85 0.81 3.85 0.83 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่น่ังเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรยีน  4.00 0.64 4.04 1 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือท่ีมีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย  3.85 0.87 3.73 0.72 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน  3.90 0.85 3.77 0.76 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสม  

3.85 0.98 3.69 0.97 

6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ  3.90 0.85 3.73 0.96 
7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  3.75 0.91 3.5 0.95 
8. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม  

3.55 1.90 3.38 0.64 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ 
การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่าเดินทาง เปน็ต้น  

3.55 1.14 3.27 0.83 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท า
วิจัย  

3.85 1.18 3.38 0.75 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3.80 1.00 3.5 0.99 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.94 3.62 0.88 

Population Size จ านวนประชากร unknown 
 
 
 
 

142 
 

Sample Size จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 105 
 

จ านวนแบบสอบถามไดร้ับการตอบกลับ 26 
 

%Sample Size 18.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หัวข้อประเมิน 2560 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  4.4 0.55 
2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.6 0.55 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือท่ีมีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย  3.8 1.64 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  3.6 1.67 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  3.4 1.67 
6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ  3.6 1.67 
7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  3.2 1.79 
8. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม  3 2 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย  4 1.22 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารยเ์ข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3,6 1,67 
11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  3,4 1,67 

ค่าเฉลี่ยรวม 3,69 1,46 
จ านวนประชากร 5 

จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง Not calculated 
จ านวนแบบสอบถามไดร้ับตอบกลบั 5 

sample size 100% 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 
- ปัญหา wifi ที่ตึกเรียนไม่มีความแน่นอนเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถใช้กระบวนการ active learning ผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ตามที่ตั้งใจไว้ 
- ไม่มีสถานที่ห้องท างานวิจัยและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคณาจารย์ในการให้ค าปรึกษานิสิตระดับ
ปริญญาโท จึงควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับกับจ านวนนิสิตที่มีอยู่ในปัจจุบันและจ านวนนิสิตในอนาคต 
 
ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอน (มคอ.5 ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก) 
 
1. ไมค์ในห้องบรรยายที่ใช้ในการสอนพบปัญหาไฟรั่วและช็อตผู้สอน ซึ่งไมค์มีสภาพเก่าทรุดโทรมมากและ
มีกลื่นเหม็น อีกท้ังไม่มีขาตั้งไมค์ ท าให้ผู้สอนต้องถือไมค์ขณะสอนอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวก
ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือฉาย powerpoint และเปิดเอกสารประกอบการสอน 
2. สีของจอภาพในห้องบรรยาย ซึ่งใช้ในการฉาย powerpoint มีสีที่ไม่ตรงตามคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ
ข้อมูลในการสอน 
3. เครื่องปรับอากาศไม่สามารถปรับระดับเพ่ิมความเย็นได้ ส่งผลให้บรรยากาศในห้องบรรยายค่อนข้างร้อน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การเก็บข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพียง 1-2 ปีการศึกษาอาจจะยังไม่เพียงพอ
ต่อการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแม่นย ามี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจากการประเมินข้อมูล
ที่ได้รับจากนิสิตและอาจารย์ พอจะเห็นแนวโน้มว่า 
ทั้งนิสิตและอาจารย์ค่อนข้างมีความพึงพอใจใน
เรื่องห้องเรียน แต่ไม่ค่อยพอใจในเรื่องของอาคาร
สถานที่อ่ืนๆ เช่น การที่หลักสูตร/คณะฯไม่มี
สถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะส าหรับการปฏิบัติการ
วิจัย สถานที่ส าหรับคณาจารย์ในการให้ค าปรึกษา
นิสิตยังไม่ได้รับความสะดวกเพียงพอ 

- อาคารเรียนใหม่ที่จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2560 
น่าจะบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ 
- ให้ข้อมูลแก่นิสิตและอาจารย์เรื่องการใช้ประโยชน์
จากสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ เช่น ห้องค้นคว้าวิจัยกลุ่ม 
ห้องค้นคว้าส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
ส านักหอสมุด 

 
ระบบการพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

หลักสูตรฯน าข้อมูลที่ได้จาก 1) แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3) มคอ.5 จากรายวิชาต่าง ๆ (รวบรวมไว้
ในมคอ.7) หมวดปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก) ในช่วงปลายปี
การศึกษา มาวิเคราะห์ว่ามีประเด็นใดที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุง น ามติที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯส่งเรื่องให้ภาควิชาและคณะฯด าเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่อไป 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.2 The curriculum design and development 

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

2 2 

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

2 2 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

1 1 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

2 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 9   
                                                           
9 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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1. กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  

การด าเนินการ 
หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินงานในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การทบทวนกระบวนการเรียน

การสอนและการประเมินผลโดยการน าผลส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นแกนในการขับเคลื่อน 
 ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบ 5 ปีการศึกษา มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ประกอบการร่างหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรมีนโยบายในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อมีความจ าเป็น  
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน หรือค าอธิบายรายวิชา โดย
พยายามให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติ 
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การด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรมีนโยบายก าหนดให้ ผล
การตรวจสอบ/ประเมินหลักสูตร- 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงของ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติเป็นเหตุ
ปัจจัย แรงจูงใจ (incentives) ที่
จะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
และแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับ
เล็ก) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบ
ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา 

ก าหนดห้วงเวลาในการ
ด าเนินการกระบวนการต่างๆที่
ชัดเจนเพียงพอ นอกเหนือจาก
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 ได้เปิด
ใช้มาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ทาง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึง
เห็นควรให้มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท
การเมืองการปกครองที่มีพลวัต
ในระดับรัฐ ระดับอนุภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในการ
น าองค์ความรู้ไปสู่การศึกษาต่อ
และปฏิบัตินอกเหนือจากการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกแล้ว 
การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้
พิจารณาถึงผลการประเมิน
หลักสูตรของนิสิตเก่าและนิสิต
ปัจจุบัน ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ใน
สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

 
หลักสูตรมีนโยบายก าหนดให้ มี
การใชผ้ลการตรวจสอบ/ประเมิน
หลักสูตร- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
แห่งชาติเป็นข้อมูลน าเข้า (input) 
เพ่ือประกอบการร่างหลักสูตร 

ระบบการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(feedback mechanism) ยงัไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจ
ส่งผลต่อการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับปรุงควบคู่ไปกับระบบ 
feedback mechanism 

มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ ระบบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์
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การด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 

วิพากษ์หลักสูตร ยังไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอ 

การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
วิพากษ์หลักสูตร เช่น จ านวน 
และคุณสมบัติในลักษณะที่ไม่เกิด
การขัดกันของผลประโยชน์ใน
หลักสูตร (conflict of 
interests) 

 
2. การทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

การด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
มีการเก็บข้อมูลผลการประเมิน
การสอนและการประเมินผลของ
อาจารย์ทุกภาคการศึกษา ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนสามารถน าไป
พิจารณาและปรับปรุง พัฒนา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ของตนเองได้ 

ในปัจจุบัน หลักสูตรเริ่มเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการประเมินวิธีการ
สอนและการประเมินผลของ
อาจารย์ ยังเริ่มด าเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 
2560 

เพ่ิมบทบาทของ คกก.หลักสูตรใน
การก ากับติดตามวิธีการสอนและ
การประเมินผลของอาจารย์  

 
3. การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน ในหลักสูตร 2554  

มีการด าเนินการ โดยหลักสูตรจัดให้มีการท าวิจัยของคณาจารย์ผู้สอนในการท าวิจัยเพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพของผู้สอนและนิสิตในหลักสูตรเพื่อให้เกิดความช านาญในสาขาวิชาแขนงต่าง ๆ  

 
4. การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การด าเนินการ - มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และหลักสูตรน า
ข้อมูลของปีการศึกษาก่อนหน้ามาวิเคราะห์และระบุปัญหา และส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุง
คุณภาพในปีการศึกษาถัดไป 
 

วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ ยังไม่สามารถตอบ
โจทย์ประเด็นเรื่อง มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัยส าหรับหลักสูตรที่ไม่ได้มี
ห้องปฏิบัติการ (laboratories) ได้อย่างชัดเจน 

เพ่ิมข้อค าถามในประเด็นเรื่องมาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เพ่ือให้เกิด
ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน สามารถป้อนเข้าสู่ระบบที่
มีอยู่แล้วเพ่ือพัฒนาปรับปรุงต่อไปได้ 
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วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง 
ระบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแบบสอบถามที่
มหาวิทยาลัยจัดท า  หากผู้ตอบแบบประเมินไม่ระบุ
ปัญหาในลักษณะข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หลักสูตรฯ
จะไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่า นิสิตหรือ
อาจารย์ต้องการให้แก้ไขปัญหาในเรื่องใดเป็นพิเศษ
หรือไม่ 

หลักสูตรควรจัดให้มีระบบการส ารวจปัญหาที่นิสิต
และอาจารย์ในหลักสูตรประสบ ในลักษณะเชิงรุก 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนะเพ่ือแก้ไข
ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

ในประเด็น Learning Resources แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลที่หลักสูตรฯ
ควรได้รับจะมีรายละเอียดมาก (จากแผนผังข้างต้น
พบว่า) กระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ระหว่างหลักสูตรและคณะฯ/มหาวิทยาลัย ยังคง
ขาดตอน ไม่สามารถสะท้อนความต้องการของนิสิต
ในหลักสูตรได้อย่างแท้จริง  

หลักสูตรควรจัดให้มีระบบการส ารวจความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศของนิสิตและอาจารย์ใน
หลักสูตร ในลักษณะเชิงรุก เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของคณะฯ 
หรือส านักหอสมุด 

ระบบการสะท้อนความต้องการด้านทรัพยากร
สารสนเทศประกอบการเรียนรู้ (learning 
resources) ที่ด าเนินการเพียงปีละครั้งเมื่อหลักสูตร
ได้รับข้อมูลป้อนกลับปลายปีการศึกษา ไม่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
ได้ 

- หลักสูตรควรจัดให้มีระบบในการส ารวจความ
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศของนิสิตที่ใช้ได้ตลอด
ปีการศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีทรัพยากรสารสนเทศที่
สามารถใช้ตอบโจทย์ทางการศึกษาได้ทันต่อความ
ต้องการอย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
มีการประสานงานกับส านักหอสมุดที่รวดเร็วเพ่ือ
เสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็น 
- หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่นิสิต
เรื่องการสืบค้นและใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
5. การทวนสอบระบบการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงคุณภาพ 
 
- หลักสูตรมีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร แต่ยังยังไม่มีการ
ด าเนินการทวนสอบระบบการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 

Sub Criterion 11 
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 

graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

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

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

2 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) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

1 1 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 และ11.5 โดยใช้ Diagnostic Questions 
และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 10   

 
1. ข้อมูลอัตราการสอบผ่าน (pass rate) อัตราการตกออก (drop-out rate)ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) 
2. ประเภทและปริมาณงานวิจัย (types and quantity of research activities by students) 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถานะการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

รวบรวม
ข้อมูล 

(establish) 

ก ากับ (monitor) เทียบเคียงมาตรฐาน 
(benchmark) 

1. อัตราการสอบผ่าน (pass rate) อัตรา
การตกออก (drop-out rate) 

รวบรวม
ข้อมูลทุกสิ้น

ภาค
การศึกษา 

  

2. ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) 

รวบรวม
ข้อมูลทุกสิ้น

  

                                                           
10 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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สถานะการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

รวบรวม
ข้อมูล 

(establish) 

ก ากับ (monitor) เทียบเคียงมาตรฐาน 
(benchmark) 

ภาค
การศึกษา 

3. ภาวะการมีงานท า (Employability)    
4. ประเภทและปริมาณงานวิจัย (types 
and quantity of research activities 
by students) 

เก็บใน
ฐานข้อมูลของ
หลักสตูรตลอด
ปีการศึกษา 

  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (The satisfaction levels of 
stakeholders) 

เก็บข้อมูล
ทุกปลายปี
การศึกษา 

  

 
1. ข้อมูลอัตราการสอบผ่าน (pass rate) อัตราการตกออก (drop-out rate)ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) 

ตารางการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการศึกษา อัตราการไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรของนิสิต 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

เอกสารหลักฐาน 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2555 45 45 5 - -  

2556 - 42 42 4 2 - 

2557 - - 31 31 3 3 

2558 - - - 23 23 4 

2559 - - - - 22 23 

รวม 45 87 78 58 56 30 
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2. ประเภทและปริมาณงานวิจัย : ตัวอย่างบางส่วนจากฐานข้อมูลของหลักสูตรฯ 

ล าดับ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือวิทยานิพนธ์ 

/การค้นคว้าอิสระ 

ช่ือวารสารวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพมิพ์ปีท่ี/
ฉบับท่ี วัน-เดือน-ปี ท่ีตีพิมพ์และเลขหน้า 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในปีการศึกษา 2558 มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

ประเภทข้อมูล วิธีการเก็บ
ข้อมูล/

ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ปัญหา 

1. ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

Google form / 
หลักสูตรฯ 

ไม่สามารถก าหนดให้นิสิตตอบแบบส ารวจในจ านวนที่
ต้องการตามการค านวณ sample size ได้ ท าให้ข้อมูล
ที่ได้รับยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอ 

2. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

Google form / 
หลักสูตรฯ 

แบบสอบถามที่จัดท าโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกันทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย จึงมีค าถามบางข้อเกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ทางสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น ไม่สามารถปรับใช้กับ
หลักสูตรฯได้ 

3. ความพึงพอใจอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 

Google form / 
หลักสูตรฯ 

 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต 

ส่งแบบสอบถาม
ไปยังผู้ใช้
มหาบัณฑิต/กอง
แผนงาน ม.บูรพา 

- ไม่สามารถก าหนดให้ผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบส ารวจใน
จ านวนที่ต้องการตามการค านวณ sample size ได้ ท า
ให้ข้อมูลที่ได้รับยังไม่มีความน่าเชื่อถือมากเพียงพอ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมักไม่เขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ท าให้ผล
การส ารวจไม่ชัดเจนเพียงพอ 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี ้(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

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

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 1  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 1  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ไม่รับการประเมิน ไม่มีบุคลากร

สายสนับสนุนใน
หลักสูตร 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 2  
AUN. 11 ผลผลิต (Output) 2  

ระดับในภาพรวม 3  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ 1 - 5  

จุดเด่น เมื่อปีการศึกษา 2559 
-ไม่มี- 
จุดที่ควรพัฒนา เมื่อปีการศึกษา 2559 

1. ควรพิจารณาและปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
(ท้ังอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน 

2. ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. ต้องส่งเสริมนิสิตในการท าวิทยานิพนธ์ให้มีจ านวนมากกว่าการท าการค้นคว้าอิสระ 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้เรียนว่าหลักสูตรมีคุณภาพและสามารถ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ การเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
การเมืองการปกครอง 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องน าผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรทุกมิติ
และให้ทันตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

AUN. 1 -  AUN. 11 

จุดเด่น ส าหรับปีการศึกษา 2560 
1. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 
2. มีระบบการก ากับติดตามข้อมูลนิสิตด้านงานวิจัยและระยะเวลาที่ใช้เพื่อส าเร็จการศึกษาของนิสิต 

 
จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลยังไม่หลากหลาย ยังไม่สอดคล้องกับ ELOs ที่ก าหนดไว้ 
2. ระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
3. ผลงานวิจัยอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่สอดคล้อง สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

นิสิต 
5. ขาดการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน (benchmark) ในทุกระบบ  
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา

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

10 - ---ระดับปริญญาโท 0
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0
13 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตรี 0
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 22
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  0
19 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 4
20 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  0
21 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 0
22 - -จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  4
23 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 4
24 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
25 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
26 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2
27 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  1
28 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
29 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
30 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1
31 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1
32 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
33 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

ขอ้มูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลกัสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

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



34 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1
35 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์
36 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
37 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
38 - ---จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
39 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
40 - - --ระดับปริญญาตรี
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต
42 - - --ระดับปริญญาโท
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
44 - - --ระดับปริญญาเอก 4
45 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2
46 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ
47 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1
48 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1
49 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 1
51 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ

ระดับชาติ
1

52
- - --บทบสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศารฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุ
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ

53 - - --ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
54 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2
55 - - --บทความวิจยัหรือบทความวิชาการทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูล 

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

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

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร



58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสั้งคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว
59 - - --ผลงานวิจยัทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจา้งให้ด าเนินการ
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ทีค้่นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 2
62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ

อเิลคทรอนิกส์ online

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
69 - - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอา้งองิในฐานขอ้มูล  TCI และ 

Scopus ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ป ีหลังส าเร็จการศึกษา
72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชพีอสิระ)
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชพีอสิระ
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานท ากอ่นเขา้ศึกษา
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองทีม่ีรายได้ประจ าอยู่แล้ว
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศึ่กษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอ่ปุสมบท
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระ 

(ค่าเฉล่ีย)
80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 

เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕)

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ 
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับชาติ
84  - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่งานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป้นประกาศให้ทราบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันทีอ่อกประกาศ

85 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
86 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2 1



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

88  - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยูใ่นฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

89 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ

อเิลคทรอนิกส์ online

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

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

100 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร
101 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2
102 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ.

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

103 - ---จ านวนบทความทีตี่พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่รากฏอยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานานชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556104 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึง่ หรือผ่านส่ือ
อเิลคทรอนิกส์ online

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน



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

ณ วันที ่24  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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