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คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปการศึกษา 

2560 (ผลงานระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561) จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

แสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน และ เกณฑ AUN QA Version 3 

นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแตงตั้ง นําเสนอรายงานตอ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนการ

เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน สาระสําคัญของรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบงออกเปน 4 สวน สวนท่ี 1 โครงราง

หลักสูตร (Program Profile) สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และสวน

ท่ี 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 

2559 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังวา รายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเปนเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพตาม

มาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสรางความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปนประโยชนตอทานผูสนใจ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเปดสอนในระดับปริญญาโท มี
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จํานวน 2 คน และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน โดยคณาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
จํานวน 7 คน  
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 จุดท่ีควรพัฒนา   
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วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

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

 
คํานิยามวิสัยทัศนและขอบเขตการดําเนินการ 
 

ขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่ีมุงเนนการสราง 
รากฐานเพ่ือการพัฒนาใหกับประเทศ พรอมท้ังแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพรอมใหกับทุกภาคสวน 
ในสังคมไทย ดวยองค ความรู และวิทยาการท่ีทันสมัย ภายใตขอบเขตของศาสตรท่ีสําคัญ 7 ดาน 
ประกอบดวย (1) ศาสตร ทางทะเล (2) ศาสตร ท่ีเก่ียวของกับผู สูงอายุ (3) ศาสตรทางดานการศึกษา          
(4) ศาสตรท่ีเก่ียวของกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตรท่ีเก่ียวของกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญ่ีปุน) (6) ศาสตรทางดานโลจิสติกส และ (7) ศาสตรท่ีเก่ียวของกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจนท่ีวา “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู
กับการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาตะวันออก พรอมดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ท่ีมีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอยางเปนพลวัตในปจจุบันและในอนาคตไดอยาง
ม่ันคงจากคํานิยามวิสัยทัศน ท่ีกลาวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน  ซ่ึงเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุงม่ันท่ีจะพัฒนาผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญใน 3 ดาน คือ (1) ดานคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ดาน
ศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสังคมชุมชน และ (3) ดานคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและ
การใฝเรียนรูตลอดชีวติบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ และ
ดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่อง  
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สวนท่ี  1 
โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
สรางมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม เปนนักวิจัยและนัก

บริหารงานยุติธรรมและสังคมท่ีมีความเปนเลิศ สามารถวิเคราะหและสังเคราะหปญหาของสังคมและ
กระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของสหวิทยาการ รวมท้ังยังสามารถนําความรูไปประยุกตในการพัฒนาสังคม
และชุมชนทองถ่ิน อีกท้ังยังสามารถแกไขปญหาความขัดแยงเพ่ือสรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนในสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

1.2 ความสําคัญ 
การพัฒนาพลเมืองของประเทศใหมีความรู ความเขาใจ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีถูกตอง เพ่ือนํามาซ่ึง

สังคมท่ีประกอบดวยความยุติธรรม จึงตองมีมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมในดานความรูความสามารถ ในการ
บริหารงานยุติธรรมออกไปพัฒนาประเทศใหสังคมมีความยุติธรรม อันจะนํามาซ่ึงความสงบสุขและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของประเทศชาติในท่ีสุดวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(1) หลักสูตรตองการผลิตมหาบัณฑิตดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคมท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ

ดานการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการกําลังคนดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคมท้ังในภาครัฐและเอกชน 
โดยมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในดานดังกลาว รวมถึงการประกอบ
อาชีพอ่ืนในองคกรภาคเอกชนและการประกอบอาชีพอิสระได 

(2) เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   
- มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและตั้งม่ันในความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏ

กติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
- มีความรูความสามารถ และการบูรณาการองคความรูเขากับศาสตรอ่ืน ๆ 
- มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ความสามารถใน

การปรับตัว และความสามารถในการนําทฤษฎีและแนวคิดไปวิเคราะหปญหา 
- มีความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคล มีภาวะผูนํา รับผิดชอบ ตรงตอเวลา กลาคิด กลา

ตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง 
- มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะในการนําเสนอ 
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2. ELO 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

(Expected Learning Outcomes) ไวดังนี้ 

 
Outcomes Expected learning outcomes 

Generic outcomes 1. คุณธรรมจรยิธรรม ซ่ือสัตยสจุรติและตั้งม่ันในความยุติธรรม มีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชน
สาธารณะ 
2. ความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคล มีภาวะผูนํา รับผิดชอบ ตรง
ตอเวลา กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง 
3. ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะ
ในการนําเสนอ 
 

 
Outcomes Expected learning outcomes 

Specific outcomes 1. สามารถบูรณาการองคความรูเขากับศาสตรอ่ืน ๆ 
2. ความสามารถในการวิเคราะหปญหาดานการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการนําทฤษฎีและ
แนวคิดไปวิเคราะหปญหา 
3. ความสามารถดานการทําวิจัยเพ่ือศึกษาคนควาหาขอสรุปทางวิชาการโดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยและสถิติท่ีถูกตองอยางเปนระบบ 
4. ความสามารถดานการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม 

 
3. โครงสรางหลักสูตร (แบบกระชับ) 

3.1 แผน ก แบบ ก 2  
 แผน ก 2 เปนการศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการทําวิจัยอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย โดย

นิสิตตองทําวิทยานิพนธและศึกษารายวิชาตาง ๆ ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต ดังนี้ 
 

รายวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวม ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
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3.2 แผน ข 
 แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีนิสิตไมตองทําวิทยานิพนธแตตอง ทําการศึกษาคนควาอิสระและ

ศึกษารายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
  

รายวิชา หนวยกิต 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 12 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ (12 หนวยกิต)  
    - การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 
    - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวม ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา ประกอบดวยอาจารยภาควิชารัฐประศาสนศาสตร 
รัฐศาสตร และนิติศาสตรท่ีมีความรูและความสามารถในศาสตรท่ีเก่ียวของ จํานวน 11 ทาน ดังนี้  

(1) รองศาสตราจารย วาท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย   มณีธร 
(2) รองศาสตราจารย ดร. สุพจน  บุญวิเศษ 
(3) ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร.ไวพจน  กุลาชัย 
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์ 
(5) ดร.ภัสนันท พวงเถ่ือน 
(6) ดร.ปยะ นาควัชระ 
(7) ดร.โชติสา ขาวสนิท 
(8) ดร. อรรัมภา ไวยมุกข 
(9) ดร.ชัยณรงค เครือนวน 
(10)  ดร.วีระหวังสัจจะโชค 
(11)  ดร.รัชนี แตงออน 
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 สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

เกณฑการประเมิน  เกณฑป 2548   เกณฑป 2558 

ประเภทหลักสูตร (สําหรับเกณฑป 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดย

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน 

ไดแก 

1. รศ.วาท่ี ร.ต.ดร.เอกวิทย มณีธร 

2. รศ.ดร. สุพจน บุญวิเศษ 

3. ผศ.พ.ต.ท.ดร. ไวพจน กุลาชัย 

โดยอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คน 

1. วุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน 

2. ตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน 

3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี

ผลงานเผยแพรภายในรอบ 5 ปยอนหลังตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

1. วุฒิปริญญาเอก จํานวน 11 คน 

2. ตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน 

3. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

4. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีผลงาน

เผยแพรภายในรอบ 5 ปยอนหลงั 

อาจารยประจําหลักสูตรประกอบดวย 

1. รศ.วาท่ี ร.ต. ดร. เอกวิทย  มณีธร 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

2. รศ.ดร.สุพจน     บุญวิเศษ           

3. ผศ. พ.ต.ท.ดร. ไวพจน  กุลาชัย 

4. ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ ์

5. ดร.ภัสนันท พวงเถ่ือน 

6. ดร.ปยะ  นาควชัระ 

7. ดร. อรรัมภา ไวยมุกข 

8. ดร.โชติสา ขาวสนิท 

9. ดร. ชัยณรงค  เครือนวน 

10. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค 

11. ดร. รัชนี แตงออน 

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยอาจารย

ผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกคน

และมีผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงานในรอบ 

5 ป และมีประสบการณการสอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ  

 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยอาจารยพิเศษ

มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

และอาจารยพิเศษมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 

50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปน

ผูรับผิดชอบรายวิชา 

6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและ

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมี

ผลงานวิจัยอยางนอย 1 ผลงานในรอบ 5 ป 

ครบทุกคน และทุกคนจบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

7 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทา ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการ
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการเปน

ผลงานวิจัย 

8 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน 

9 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยอาจารย

ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาวิชา

หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันและมี

ประสบการณในการทําวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

10 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา เปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยตีพิมพใน

วารสารวิชาการหรือในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) 

11 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีการควบคุม

ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรือทุกรอบ 5 ป 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป โดยปจจุบันใช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 

2559 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามขอ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 

 



  หนา 8 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1 – 12 

   เปนไปตามเกณฑ   

 ขอสังเกต.................................................................................................. 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ

อาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 

รหัสหลักสูตร 25490191109951 

อาจารยประจาํหลักสูตร ในมคอ. 2 

ช่ืออาจารยประจํา

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ตําแหนง

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ>> 

ประเภท 
<<อาจารยผูรับผิดชอบ

หรืออาจารยประจํา

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง

วิชาการเปนไป

ตามเกณฑ 

หมาย

เหตุ 
(ระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิตําแหนง

ทางวิชาการของ

อาจารยท่ี

เปลี่ยนแปลงใหม) 
1. รศ. วาที่ ร.ต. ดร. เอกวิทย มณีธร   ร.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร) 
รศ. ป.เอก ตรงสาขา ผูรับผิดชอบ √  

2. รศ.ดร.สุพจน     บุญวิเศษ ร.ด. (รัฐศาสตร) รศ. ป.เอก ตรงสาขา ผูรับผิดชอบ √  

3. ผศ. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน  กุลาชัย 
 

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ผูรับผิดชอบ √  

4. ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ ปร.ด. (การวิจัย

และสถิติทาง

วิทยาการปญญา) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √  

5. ดร.ภัสนันท พวงเถ่ือน ร.ด. (รัฐศาสตร) - ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √  

6. ดร.ปยะ  นาควัชระ ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √  

7. ดร. อรรัมภา ไวยมุกข  Doctorat en 
Droit Université 
Paris II 
(Panthéon-
Assas) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √  

8. ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด. (การ
ปกครอง) 

- ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √  

9. ดร.ชัยณรงค เครือนวน ร.ด. 
(เศรษฐศาสตร
การเมืองและการ
บริหารจัดการ) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √  

10. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทียบ) 

- ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √  

11. ดร.รัชนี แตงออน Doutora em 
Ciências 
Jurídicas 
Universidade 
do Minho 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √  

 

 

 



  หนา 9 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร ณ ส้ินปการศึกษาท่ีประเมิน 

ช่ืออาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ 

ประเภท 

 

ผลงานทาง

วิชาการเปนไป

ตามเกณฑ 

1. รศ. วาที่ ร.ต. ดร. เอกวิทย มณีธร   ร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 

รศ. ป.เอก ตรงสาขา ผูรับผิดชอบ √ 

2. รศ.ดร.สุพจน     บุญวิเศษ ร.ด. (รัฐศาสตร) รศ. ป.เอก ตรงสาขา ผูรับผิดชอบ √ 

3. ผศ. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน  กุลาชัย 
 

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ผูรับผิดชอบ √ 

4. ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวสัด์ิ ปร.ด. (การวิจัย

และสถิติทาง

วิทยาการปญญา) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √ 

5. ดร.ภัสนันท พวงเถ่ือน ร.ด. (รัฐศาสตร) - ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √ 

6. ดร.ปยะ  นาควัชระ ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √ 

7. ดร. อรรัมภา ไวยมุกข  Doctorat en 
Droit Université 
Paris II 
(Panthéon-
Assas) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √ 

8. ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด. (การ
ปกครอง) 

- ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √ 

9. ดร.ชัยณรงค เครือนวน ร.ด. 
(เศรษฐศาสตร
การเมืองและการ
บริหารจัดการ) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √ 

10. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ร.ด. (การเมือง
เปรียบเทียบ) 

- ป.เอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร √ 

11. ดร.รัชนี แตงออน Doutora em 
Ciências 
Jurídicas 
Universidade 
do Minho 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน ประจําหลักสูตร √ 

 



  หนา 10 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลการกํากับมาตรฐาน 

เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกินกวา 1 หลกัสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

  เปนไปตามเกณฑ   

 ขอสังเกต.................................................................................................. 
 

เกณฑขอ 2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  เปนไปตามเกณฑ  

 ขอสังเกต.................................................................................................. 
 

เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 เปนไปตามเกณฑ   

ขอสังเกต.................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยประจําหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย วาท่ีเรือตรี ดร. เอกวิทย   มณีธร  

เอกวิทย มณีธร และ ศุภลักษณ เหลี่ยมวรางกูร. (2560). พฤติกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูวิถีชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหารและ

กฎหมาย, 9(ฉบับพิเศษ กันยายน – ตุลาคม), 69-99. 

เอกวิทย มณีธร, ศุภลัษณ เหลี่ยมวรางกูร และกุลญาดา เนื่องจํานงค. (2559). การมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในชวงเปลี่ยนผานเขาสูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 8(2), 61-94. 

เอกวิทย  มณีธร, โชติสา  ขาวสนิท และกุลญาดา  เนื่องจํานงค (2557). มุมมองท่ีมีตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเยาวชนท่ีศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตรในมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในกรุงเทพมหานคร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“รัฐศาสตรฯ มช. 50 ทําดีเพ่ือสังคม” วันท่ี 24 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (หนา 275-298). 

เชียงใหม: คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เอกวิทย  มณีธร, ศุภลักษณ  เหลี่ยมวรางกูร, โชติสา  ขาวสนิท, ปกรณ  มณีปกรณ และสุวิทย  มาดะมัน. 

(2557). การกออาชญากรรมของแรงงานในกลุมชาติสมาชิกอาเชี่ยน ปญหา สาเหตุ แ ล ะ แ น ว ท า ง 

สําหรับการบริหารรัฐกิจ, ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานอพยพขามชาติ 3 สัญชาติ  (เมียนมา ลาว กัมพูชา)  



  หนา 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ –สังคมศาสตร ราชภัฏอุบลราชธานี ครั้ง

ท่ี 2 (หนา 455-470). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี. 

เอกวิทย  มณีธร, สมคิด เพชรประเสริฐ และธีระ กุลสวัสดิ์ (2557). แบบจําลองพฤติกรรมการมีสวนรวม

ทางการเมืองในการเลือกตั้งของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย. วารสารการเมือง การ

บริหาร และกฎหมาย, 6(3), 57 - 76. 

Maneethorn, E., Cousnit, C., Liamvarangkoon, S., Kuntee, P., & Luangsangthong, S. (2015). 

Administration in accordance with good governance principles of the Special Local 

Administrative Organization of Pattaya City. Review of Integrative Business & 

Economics Research, 4(2015), 217-224.  

 

2. รองศาสตราจารย ดร. สุพจน  บุญวิเศษ  

สิริพัฒถ ลาภจิตร,  สุทธนู ศรีไสย  และสพุจน บุญวิเศษ. (2560). การพัฒนาความม่ันคงชาวนาไทยในเขต

อีสานใตของประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 9(2), 269-298. 

สุพจน บุญวิเศษ. (2558). การจัดสวัสดิการขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. 

วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 7(1), 25-37. 

สุพจน บุญวิเศษ และไพรวัลย เคนพรม. (2557). ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยในบริบทของการเมืองไทย. 

วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 6(3), 31-54. 

 

3. ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร. ไวพจน  กุลาชัย  

ณชพล สุริยเสนีย, สหนนท ตั้งเบญจสิริกุล, เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ และไวพจน กุลาชัย. (2560). 

การศึกษาองคประกอบรูปแบบการบริหารองคกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

อุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษาผูไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 11(2), 37-46. 

ไวพจน  กุลาชัย, ปฏิพล หอมยามเย็น และเทวุษย  บริรักษสันติกุล. (2560). ความสัมพันธระหวาง

ความเครียดในงาน ความเหนื่อยลาในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน. วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal, 10(2), 959-974. 

ไวพจน  กุลาชัย. (2559). รูปแบบภาวะผูนํา พฤติกรรมการเมืองในองคการและความจงรักภักดีตอองคการ

ของเจาหนาท่ีตํารวจกองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการ

ปญญา, 14(1), 32-43. 
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ตารางอาจารยผูสอนและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4, 5) 

รายช่ืออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ 

สถานภาพ 

อาจารย

ประจํา 

อาจารย

พิเศษ 

1. รศ. วาที่ ร.ต. ดร. เอกวิทย มณีธร   ร.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร) 

รศ. ป.เอก ตรงสาขา √  
2. รศ.ดร.สุพจน     บุญวิเศษ ร.ด. (รัฐศาสตร) รศ. ป.เอก ตรงสาขา √  
3. ผศ. พ.ต.ท.ดร.ไวพจน  กุลาชัย 
 

ปร.ด. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน √  
4. ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ ปร.ด. (การวิจัย

และสถิติทาง

วิทยาการปญญา) 

ผศ. ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน √  

5. ดร.ภัสนันท พวงเถ่ือน ร.ด. (รัฐศาสตร) - ป.เอก ตรงสาขา √  
8. ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด. (การ

ปกครอง) 
- ป.เอก ตรงสาขา √  

9. พล.ต.ต.ดร.พรชัย ขันตี Ph.D. (Criminal 
Justice) 

- ป.เอก ตรงสาขา  √ 

10. รศ.(พิเศษ) พ.ต.อ. ดร.ปกรณ มณีปกรณ ปร.ด.(อาชญา
วิทยา การ
บริหารงาน
ยุติธรรมและ
สังคม) 

รศ.(พิเศษ) ป.เอก ตรงสาขา  √ 

11. พ.ต.อ.หญิง ดร. ศุภลักษณ เหลี่ยมวรางกูร ปร.ด. (ประชากร
และการพัฒนา) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน  √ 

12. ดร.โสภา สปลมันส ปร.ด. (จิตวิทยา
และการใหบริการ
ปรึกษา) 

- ป.เอก สาขาที่สัมพันธกัน  √ 

13. ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท ปร.ด. (อาชญา
วิทยา การ
บริหารงาน
ยุติธรรมและ
สังคม) 

ผศ. ป.เอก ตรงสาขา  √ 

 

เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 

 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการ

สอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง  

   เปนไปตามเกณฑ   

 ขอสังเกต.................................................................................................. 
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เกณฑขอ 5 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) 

 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดาน

การสอนและมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการใน 5 ปยอนหลัง มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 

ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

   เปนไปตามเกณฑ   

 ขอสังเกต.................................................................................................. 

 

ตารางอาจารยท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธหลัก และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ      

(ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 6, 11) 

อาจารยท่ีปรึกษาหลัก

วิทยานิพนธหลัก และอาจารย

ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย ภาระงานอาจารย 

ท่ีปรึกษา 
(จํานวนนักศึกษา 

ท่ีอาจารยเปนอาจารย 

ท่ีปรึกษาหลัก) 

มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไมมี 

1. รศ. วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย มณีธร ร.ด./รัฐประศาสนศาสตร/

2548 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 9 

 7 

2.  รศ.ดร. สุพจน บุญวิเศษ ร.ด./รัฐศาสตร/2548 √ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 10 

 9 

3. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชยั ปร.ด./รัฐประศาสน

ศาสตร/2552 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 10 

 4 

4. ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ ปร.ด./การวิจยัและสถิติ

ทางวิทยาการปญญา/

2556 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 12 

 3 

5. ดร.ภัสนันท  พวงเถื่อน ร.ด./รัฐศาสตร/2554 √ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 13 

 3 

6. ดร.โชติสา ขาวสนิท ร.ด./การปกครอง/2549 √ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 14 

 1 

7. ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ร.ด./รัฐศาสตร/ √ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 15 

 1 
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เกณฑขอ 6 คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 1. เปนอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  เปนไปตามเกณฑ   

 ขอสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑขอ 11 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ 

อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน การคนควาอิสระ อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 

ตอ นักศึกษา 15 คน หากเปนท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธ 1 คน

เทียบเทากับ นักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ

หรือปริญญาโทและตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 1 คน ตอนักศึกษา 10 คน 

  เปนไปตามเกณฑ  
ขอสังเกต ............................................................................................... 

 

ตารางอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 7) 

อาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไมมี 
อาจารย

ประจาํ 

ผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

1. รศ. วาที่เรือตรี ดร.เอกวิทย 

มณีธร 

ร.ด./รัฐประศาสน

ศาสตร/2548 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 9 

 √  

2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชยั ปร.ด./รัฐประศาสน

ศาสตร/2552 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 10 

 √  

 

เกณฑขอ 7 คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  

 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม กรณี เปนอาจารยประจําตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง โดยอยาง

นอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
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วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนด

จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

หรือการคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

  เปนไปตามเกณฑ  

ขอสังเกต................................................................................................. 

 

ตารางอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 8, 9) 

อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ 

คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปท่ี

สําเร็จการศึกษา 

ประสบการณการทําวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :

ระบุเลข

เอกสารอางอิง) 

ไมมี 
อาจารย

ประจาํ 

ผูทรง 

คุณวุฒิ

ภายนอก 
1. รศ.วาที่เรือตรีดร.เอกวิทย มณีธร ร.ด./รัฐประศาสน

ศาสตร/2548 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 9 

 √  

2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.ไวพจน กุลาชยั ปร.ด./รัฐประศาสน

ศาสตร/2552 

√ 

รายละเอียดตาม

เอกสารหนา 10 

 √  

3.พ.ต.อ.หญิง ดร.ศุภลักษณ 

เหล่ียมวรางกูร 

ปร.ด./ประชากรและ

การพัฒนา/2545 

√ 

 

  √ 

4.ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร Ph.D. in Political 

Science (Public 

Policy and 

Methods)/ 

√ 

 

  √ 

ผลงานทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

พ.ต.อ.หญิง ดร.ศุภลักษณ เหล่ียมวรางกูร 

เอกวิทย มณีธร และ ศุภลักษณ เหลี่ยมวรางกูร. (2560). พฤติกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูวิถีชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหารและ

กฎหมาย, 9(ฉบับพิเศษ กันยายน – ตุลาคม), 69-99. 

เอกวิทย มณีธร, ศุภลัษณ เหลี่ยมวรางกูร และกุลญาดา เนื่องจํานงค. (2559). การมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในชวงเปลี่ยนผานเขาสูประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาโครงการพัฒนา

พ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 8(2), 61-94. 
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Maneethorn, E., Cousnit, C., Liamvarangkoon, S., Kuntee, P., & Luangsangthong, S. (2015). 

Administration in accordance with good governance principles of the Special Local 

Administrative Organization of Pattaya City. Review of Integrative Business & 

Economics Research, 4(2015), 217-224. 
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เกณฑขอ 8 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธรวม 

  เปนไปตามเกณฑ  

ขอสังเกต............................................................................................. 
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เกณฑขอ 9 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 

 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ กรณี เปนอาจารยประจําหลักสูตรตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือ ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการใน 5 ปยอนหลัง 

โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย หรือ กรณี เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาและมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามท่ีกําหนด

จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

หรือการคนควาอิสระ โดยผานการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ ทราบ 

  เปนไปตามเกณฑ  

ขอสังเกต............................................................................................. 
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ตารางการตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 10) 

ผูสําเร็จการศึกษา ช่ือผลงาน แหลงเผยแพร 

นางสาวรัตติยา ดีนํ้าจดื Antecedents of Cyber Bullying 
Behaviors of High School 
Students:      A Case Study of 
Facebook 

Conference of the International 
Journal of Arts & Sciences 

นางสาวพรรพี ตอศักดิ ์ A study of drinking behavior 
among undergraduate students 
in Chonburi 

Advances in Social Science, 
Education and Humanities 
Research (ASSEHR) 

นายนภัสพล สินสมศักดิ ์ A study on the impacts of 
Smartphone addiction 

Advances in Social Science, 
Education and Humanities 
Research (ASSEHR) 

นายฐิติวัสส นุมกัน Developing a causal model of 
game addiction and stealing 
behavior among undergraduate 
students 

Advances in Social Science, 
Education and Humanities 
Research (ASSEHR) 

รอยตํารวจเอกพิษณุ ยตุิธรรมนนท พฤติกรรมการเลนพนันฟุตบอลของ

ประชาชนในจังหวัดชลบุร ี

โครงการสัมมนาเวทีเผยแพร

ผลงานวิจัย โรงเรยีนนายรอยตํารวจ

ประจําป 2560 

นางสมศรี วัฒนชัย ความหวาดกลัวอาชญากรรมของผูพัก

อาศัยในอพารทเมน หอพัก และ

คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 

โครงการสัมมนาเวทีเผยแพร

ผลงานวิจัย โรงเรยีนนายรอยตํารวจ

ประจําป 2560 
 

เกณฑขอ 10 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 

 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ตองไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ นําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอไดรับการตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 

(proceedings) กรณี แผน ข รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่งของการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

   เปนไปตามเกณฑ  

 ขอสังเกต................................................................................................. 
 

เกณฑขอ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2550 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2559 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ 12 ขอ 

  เปนไปตามเกณฑทุกขอ 

  ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบขุอ..................... 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA Version 3 
 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินการในหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 

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. 
ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

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. 
มีผลการดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ ไมสามารถ/ 
ไมมีการวิเคราะห 

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. 
มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงานเทียบกับ 
เปาหมาย 

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. 
ผลการดําเนินงาน ของระบบดี ทําใหเกิดผล เปนไป/ในทิศทางตามเปาหมายท่ีกําหนด 

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. 
มีการดําเนินงานเหนือกวาท่ีเกณฑกําหนด สงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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Rating Description 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการดําเนินงานท่ีเทาหรือสูงกวาคูเทียบ ในระดับชั้นนําของประเทศ มีการดําเนินงาน
ท่ีดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ (คูเทียบชั้นนํา 
ระดบัประเทศ) 

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 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (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. 
การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังคํานึงและสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศนและพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผูเรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 

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. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรไดรับการออกแบบอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหบรรลุถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา และควรสอดคลองกับผลการเรยีนรู
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

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. 
หลักสูตรควรออกแบบใหครอบคลุมถึงผลการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับความรู และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตรนั้นๆ และทักษะท่ัวไป เชน ทักษะการสื่อสารทางดานการเขียนและการพูด ทักษะ
การแกปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสรางทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีชัดเจน สะทอนความตองการและความจําเปนของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

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) 

 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

2 3 
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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) 

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู 
 เฉพาะทางของศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรูท่ัวไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของ 
 ผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

 เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มีจุดมุงหมาย

ในการผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณลักษณะสําคัญไดแก (1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและตั้งม่ันใน

ความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชน

สาธารณะ (2) มีความรูความสามารถ และการบูรณาการองคความรูเขากับศาสตรอ่ืน ๆ (3) มีความสามารถ

ในการวิเคราะหปญหาดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ความสามารถในการปรับตัว และ

ความสามารถในการนําทฤษฎีและแนวคิดไปวิเคราะหปญหา (4) มีความสามารถดานการสื่อสารระหวาง

บุคคล มีภาวะผูนํา รับผิดชอบ ตรงตอเวลา กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง (5) มีศักยภาพ

ในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะในการนําเสนอ 

 จากเปาหมายและวัตถุประสงคดังกลาวขางตนจึงมีการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไว 2 

ลักษณะ ไดแก Generic learning outcomes และ Specific learning outcomes ดังท่ีกลาวไวแลวใน

สวนของโครงรางองคการ (Organizational Profile) 

 หลักสูตรฯ มีกระบวนการและแนวทางการในการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดยอาศัยผล

สะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของไดแก ผูใชบัณฑิตภาครัฐ ผูใชบัณฑิตภาคเอกชน ศิษยเกา

นักวิชาการดานการบริหารงานยุติธรรม และบุคลากรฝายสนับสนุน มาบูรณาการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน

และเปาหมายของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีแนวทางในการวิเคราะหและจัดทําผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยจะพิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีครอบคลุมและมาจากหนวยงานท่ีหลากหลาย

มากข้ึน และจะดําเนินการพิจารณาทบทวนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนประจําทุกป เนื่องจากในปจจุบัน

สถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

 นอกเหนือจากการประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของดังกลาวขางตนแลว หลักสูตรฯ ได

นาํผลการสํารวจท่ีดําเนินการโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา มาประกอบการพิจารณากําหนด ELOs 

อีกทางหนึ่ง เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียใหครอบคลุมมากท่ีสุดซ่ึงจาก

การสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ประจาํป พ.ศ. 2560 ปรากฎรายละเอียด ดังนี้ 
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ลําดับ ผลการ

ประเมิน 

แหลงขอมูล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 5.00 https://drive.google.com/drive/folders/1mF

JL44XH59hrRxaRWHHN_cPWffTkJzQC 2. ดานทักษะความสัมพันธและความ

รับผิดชอบ 

5.00 

3. ดานความรู 4.70 

4. ดานทักษะทางปญญา 4.92 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

4.63 

 

 จากตารางขางตน แสดงใหเห็นวา มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความโดดเดนในดาน

คุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยางไรก็ตาม ยังมีจุดออน

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภายหลังจากท่ีหลักสูตรฯ ทําการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 โดย

กําหนดใหวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เปนวิชาบังคับท่ีนิสิตตองเรียน นอกจากนั้น   ยังสนับสนุน

ใหผูสอนใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน เชน การมอบหมายใหศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเปน

ภาษาอังกฤษ และสรุปผลนําเสนอในชั้นเรียน เปนตน 

 ภายหลังจากท่ีมีการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง หลักสูตรฯ ดําเนินการแจงใหอาจารยผูสอน

รับทราบ เพ่ือท่ีจะไดนําผลการเรียนรูท่ีคาดหวังดังกลาวไปปรับแนวทางการเรียนการสอนใหสอดคลองและ

ไดผลลัพธตามท่ีคาดหวัง และผูสอนจะทําการชี้แจงเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหกับผูเรียนไดรับทราบ

อยางตอเนื่องในระหวางท่ีมีการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ นอกจากการแจงใหนิสิตหรือผูเรียนได

รับทราบเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังแลว หลักสูตรฯ ยังทําการเผยแพรขอมูลดังกลาวไปยังภาคสวนท่ี

เก่ียวของผานทางเว็บไซตของคณะ อยางไรก็ตาม ชองทางการเผยแพรยังไมหลากหลาย ดังนั้น จึงไม

สามารถสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียไดครอบคลุมทุกกลุม ซ่ึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบถึง

ปญหาดานการสื่อสาร และจะมีการกําหนดแนวทางเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการชองทางการสื่อสารในป

การศึกษาถัดไป 

 จากการท่ีอาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมหารือเก่ียวกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง พบวา ภายหลัง

จากท่ีมีการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง มีการถายทอดและชี้แจงใหกับผูเรียน และผูสอนไดรับทราบ

แลว ยังขาดการติดตามและประเมินผลวาภายหลังจากการเรียนการสอนแลวผูเรียนมีสมรรถนะสอดคลอง

กับสิ่งท่ีคาดหวังหรือไม  

 จากผลการดําเนินงานดังกลาวขางตน หลักสูตรฯ พบวา ยังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ 

ดังนั้น จึงไดกําหนดกระบวนการในการปรับปรุงการกําหนด ELOs เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับความ

ตองการของผูเก่ียวของ ตลอดจนใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดดีข้ึน ดังภาพ

ดานลาง 
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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. 
สถาบันพึงเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตาง ๆ อยางละเอียด 
เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดย 
ครอบคลุมท้ังความรู ทักษะ และทัศนคติ ท่ีชวยใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนการสอน ท่ีสงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ท่ีแสดงใหเห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธของ
หลักสูตรกับองคประกอบท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนอ่ืน 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) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลมุและทันสมัย 

3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 

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

 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียด 
 ของหลักสูตร และขอกําหนดรายวิชาได 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

 ผลการดําเนินงานตาม Criterion 2 ของหลักสูตร ประกอบดวย 3 เรื่องหลัก ไดแก การปรับปรุง

รายละเอียดของหลักสูตรใหทันสมัย การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร และการถายทอดผลการเรียนรูท่ี
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คาดหวังไปยังรายวิชาตาง ๆ และการสื่อสารขอมูลไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีผลการดําเนินการ ดังนี้ 

1. การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรใหทันสมัย ในระหวางปการศึกษา 2559 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดประชุมและพิจารณาเก่ียวกับโครงสรางของหลักสูตรและรายวิชาตาง ๆ 

วามีความสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไม โดยเชิญนักวิชาการดานการบริหารงาน

ยุติธรรม ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ มารวมกันวิเคราะหเพ่ือปรับปรุง รวมถึงการนําขอมูลความตองการของ

ผูใชบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา ผลจากการดําเนินการขางตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ประเด็น เดิม ใหม 

1. ปรัชญา มหาบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสาขาการ

บริหารงานยตุิธรรมและสังคมเปนนักวิจัย

และนักบรหิารงานยตุิธรรมและสังคมท่ี

สามารถวิเคราะหปญหาของสังคมและ

กระบวนการยตุิธรรมในรูปแบบของสห

วิทยาการรวมท้ังยังสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการพัฒนาสังคมและชุมชน

ทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน 

สรางมหาบัณฑติท่ีพึงประสงคของสาขาการ

บริหารงานยตุิธรรมและสังคม เปนนักวิจัย

และนักบรหิารงานยตุิธรรมและสังคมท่ีมีความ

เปนเลิศ สามารถวิเคราะหและสังเคราะห

ปญหาของสังคมและกระบวนการยุติธรรมใน

รูปแบบของสหวิทยาการ รวมท้ังยงัสามารถ

นําความรูไปประยุกตในการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนทองถ่ิน อีกท้ังยังสามารถแกไขปญหา

ความขัดแยงเพ่ือสรางความสมานฉันทให

เกิดข้ึนในสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค หลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑติใหมี

คุณลักษณะดังตอไปน้ี 

1.  มีความรูความสามารถดานการบริหาร 

การบริหารการพัฒนา สามารถแกปญหา

ตาง ๆ ดานงานยุติธรรมและสังคมในเชิง

บูรณาการ 

2.  มีความรูความสามารถในการวิจัย เพ่ือ

คนหาปญหารวมท้ังการแกปญหาของงาน

ยุติธรรมและสังคม 

3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล และดํารงตนในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 

1. หลักสูตรตองการผลติมหาบัณฑิตดานการ

บริหารงานยตุิธรรมและสังคมท่ีมคีวามรู ความ

เช่ียวชาญดานการวิจัยเพ่ือตอบสนองความ

ตองการกําลังคนดานการบรหิารงานยุติธรรม

และสังคมท้ังในภาครัฐและเอกชน 

2. เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แลว มหาบัณฑิตจะมสีมรรถนะ  ดังน้ี   

(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตยสจุริตและตั้ง

มั่นในความยุติธรรม มรีะเบียบวินัย ปฏิบัติ

ตามกฏกติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลา

ตัดสินใจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

(2) มีความรูความสามารถ และการบูรณาการ

องคความรูเขากับศาสตรอ่ืน ๆ 

(3) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาดาน

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

ความสามารถในการปรับตัว และ

ความสามารถในการนําทฤษฎีและแนวคิดไป

วิเคราะหปญหา 
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ประเด็น เดิม ใหม 

  (4) มีความสามารถดานการสื่อสารระหวาง

บุคคล มีภาวะผูนํา รับผดิชอบ ตรงตอเวลา 

กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ

สูง 

(5) มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยสีมัยใหม 

การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะในการ

นําเสนอ 

3. หมวดวิชาแกน 1. ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ                                  

2. รัฐและสังคม   

3. วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม                                

1. ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ                                  

2. รัฐ การเมืองและการบริหารจัดการในยุค

โลกาภิวัฒน     

3. วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม                                

4. หมวดวิชาบังคับเฉพาะ

สาขา 

1. นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม               

2. ทฤษฎีอาชญาวิทยา          

3. ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม                       

4. สงัคมวิทยาวาดวยการเปลี่ยนแปลง  

1. นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม               

2. ทฤษฎีอาชญาวิทยา 

3. สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  

4. อาชญากรรมรวมสมัย  

5. หมวดวิชาเลือก วิชาท่ีถูกตัดออก 

1. สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (ปรับ

ไปเปนวิชาบังคับ) 

2. การบริหารงานศาลยตุิธรรม 

3. การบริหารงานตํารวจ 

4. การบริหารงานอัยการ 

วิชาท่ีเพ่ิมเขามาใหม 

1. การบริหารงานยุติธรรม  

2. ปรัชญาและแนวคดิความยุติธรรม (ปรับ

จากหมวดวิชาบังคับ) 

3. การวิเคราะหเชิงเหตผุลและการวิเคราะหท่ี

เปนระบบ 

4. อาชญากรรมสิ่งแวดลอม 

5. เหยื่อวิทยา 

   

 จากตาราง แสดงใหเห็นวาหลักสูตรฯ ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาใหทันสมัย 

โดยเพ่ิมวิชาอาชญากรรมรวมสมัย อาชญากรรมสิ่งแวดลอม และเหยื่อวิทยา เพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย นอกจากนั้น ยังเพ่ิมรายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตรเปนวิชาบังคับ และ

เพ่ิมรายวิชาการวิเคราะหเชิงเหตุผลและการวิเคราะหท่ีเปนระบบ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและ

ศักยภาพสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการของผูใช

บัณฑิต  

2. การถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไปยังรายวิชาตาง ๆ  

 เพ่ือใหหลักสูตรฯ สามารถผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร จึงมี

การถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไปยังรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
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รายวิชา G1 G2 G3 S1 S2 S3 S4 

หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

676501 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองและการบริหารจัดการสาํหรับนักบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 

       

676613 กระบวนการและข้ันตอนงานยุติธรรม        

หมวดวิชาแกน 

671516 รัฐและสังคม        

671573 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม        

675522 ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ        

หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา     

676561 นโยบายสาธารณะและการวางแผนสังคม                      

676563 ทฤษฎีอาชญาวิทยา                

676564 ปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรม        

676641 สังคมวิทยาวาดวยการเปลี่ยนแปลง        

หมวดวิชาเลือก    

671574 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร        

675366 การบริหารทรัพยากรมนุษย                                                               
676621 การบริหารงานตํารวจ        
676622 การบริหารงานอัยการ        
672623 การบรหิารงานศาลยุติธรรม              
675541 การบรหิารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม                         

       

675623 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ        

676682 สัมมนาการบริหารภาครฐั        
672527 ขบวนการทางสังคมและการจัดการความ
ขัดแยง 

       

676642 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนา
สังคม 

       

676643 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                                                                 
676644 ความรุนแรงในครอบครวั และสังคม                                                 

676681 สัมมนาการบริหารงานยตุิธรรมและสังคม          
676633 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม        
676683 สัมมนาการเมืองกับความยุติธรรม        

676684 สัมมนาประเด็นรวมสมัยกับสิทธิมนุษยชน        

676699 วิทยานิพนธ        

676698 การศึกษาคนควาอิสระ        

หมายเหตุ: มีการปรับผลการเรยีนรูท่ีคาดหวังตาม มคอ. 2 ของหลักสูตรป พ.ศ. 2554 ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ประกันคณุภาพ AUN-QA 
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โดยท่ี  
  หมายถึง มุงสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในระดับมาก 
 หมายถึง มุงสูผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในระดับปานกลาง 
 

Outcomes Expected learning outcomes 
Generic outcomes G1 คุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและตั้งม่ันในความยุติธรรม มีระเบียบ

วินัย ปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชน
สาธารณะ 
G2 ความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคล มีภาวะผูนํา รับผิดชอบ ตรง
ตอเวลา กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง 
G3 ศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะ
ในการนําเสนอ 

Specific outcomes S1 สามารถบูรณาการองคความรูเขากับศาสตรอ่ืน ๆ 
S2 ความสามารถในการวิเคราะหปญหาดานการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการนําทฤษฎีและ
แนวคิดไปวิเคราะหปญหา 
S3 ความสามารถดานการทําวิจัยเพ่ือศึกษาคนควาหาขอสรุปทางวิชาการโดย
อาศัยระเบียบวิธีวิจัยและสถิติท่ีถูกตองอยางเปนระบบ 

 S4 ความสามารถดานการบริหารงานในกระบวนการยตุิธรรม 
 

ท้ังนี้ การถายทอดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไปยังอาจารยผูสอน สวนใหญเปนการดําเนินการผาน

ชองการการประชุมท่ีไมเปนทางการ สวนการถายทอดไปยังผูเรียนนั้นมีการชี้แจงใหกับอาจารยผูสอนทุก

ทานใหขอมูลแกผูเรียนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ผานชองทางการประชาสัมพันธท่ีจะกลาวถึงในขอ 3 

3. การเผยแพรประชาสัมพันธหลักสูตร มีการเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรผานทาง

เว็บไซตของคณะ แผนพับประชาสัมพันธ และชองทางการสื่อสารออนไลน เชน Facebook เปนตน โดย

รายละเอียดจะประกอบดวย เนื้อหา โครงสรางหลักสูตร รายวิชา วัตถุประสงคของการศึกษา คณาจารย

ประจํา อาจารยผูสอน รายละเอียด/เนื้อหาของวิชา เปนตน  
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Source: http://www.polsci-law.buu.ac.th/pollaw/course/master/mapsjas54.php 

ชองทางการสื่อสารผานทางเว็บไซตของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
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ชองทางการสื่อสารผานทาง Facebook 
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AUN - QA criterion 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (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 และการประเมินผูเรียน มีความสอดคลองกันเพ่ือไปสู 
การบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

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. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยแตละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจน 

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

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

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. 
หลักสูตรมีโครงสรางท่ียืดหยุนเพ่ือใหผูเรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตรนั้น ๆ  

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

 
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) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการบรรลผุล

การเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจน 
3.3 The curriculum is logically structured, 

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

เรียงลําดับอยางเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 เปนหลักสูตรท่ีกําหนดจํานวนหนวยกิตไวไมนอยกวา 39 หนวยกิต ดังนี้ 

โครงสรางหลักสูตร 
หนวยกิต 

(ไมนอยกวา 39 หนวยกิต) 
แผน ก. แบบ ก2 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน    ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 12  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6   หนวยกิต 
หมวดวิทยานิพนธ  12  หนวยกิต 

รวม 39  หนวยกิต 
แผน ก. แบบ ก2 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน    ไมนับหนวยกิต 
หมวดวิชาแกน 9 หนวยกิต 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 12  หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 12   หนวยกิต 
หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ  6  หนวยกิต 

รวม 39  หนวยกิต 
 
 โครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนดดังกลาวขางตน ไดรับการออกแบบโดยยึดหลักของผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผูเรียนใหเปนมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความยุติธรรมใน
การบริหารงาน ตลอดจนมีทักษะดานการสื่อสาร การคิดวิเคราะห และการทําวิจัยเพ่ือตอบปญหาใหกับ
สังคม อยางไรก็ตาม เนื่องจาก ลักษณะเดนของหลักสูตรมีการสรรหาและคัดเลือกผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
ดังนั้น การออกแบบหลักสูตร และการกําหนดรายวิชาในการเรียนแตละเทอมของนิสิตมีลักษณะเรียงลําดับ
ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
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แผน ก แบบ ก2 

แผน ข 
 จากภาพดานบนแสดงใหเห็นถึงการออกแบบการเรียนการสอนตามโครงรางหลักสูตร โดยในปแรก
ของการศึกษา จะเนนการปรับพ้ืนฐานความรูทางดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคม และความรู
เบื้องตนเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม เนื่องจาก หลักสูตรสรรหาและคัดเลือกผูเรียนท่ีมีความหลากหลาย 
นอกจากนั้น ยังเสริมแนวคิดและทฤษฎีดานการบริหารงานภาครัฐ ตลอดจนองคความรูเก่ียวกับรัฐและ
สังคม เพ่ือใหผูเรียน สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางทฤษฏีกับการบริหารงานยุติธรรม 
 หลังจากนั้น จะเริ่มใหความรูดานระเบียบวิธีการวิจัย พรอม ๆ กับการใหความรูเก่ียวกับทฤษฏี
อาชญาวิทยา นโยบายสาธารณะและการวางแผนในปท่ี 1 เทอม 2 เพ่ือใหผูเรียนมีความรูท้ังทางทฤษฎีและ
แนวคิดเก่ียวกับการทําวิจัย  
 สวนในภาคฤดูรอน เปนการใหความรูเก่ียวกับปรัชญาและแนวคิดความยุติธรรมและสังคมวิทยาวา
ดวยการเปลี่ยนแปลง เพ่ือกระตุนใหผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรูกับศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูเรียน
จะตองรูจักคิด วิเคราะห ปญหาทางสังคมในมุมมองท่ีกวางขวางข้ึน 
 ในภาคเรียน ท่ี 1 ของป 2 ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก ซ่ึงเปนวิชาเฉพาะ เปนการ
เปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาความรูเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีตนเองสนใจ เพ่ือกําหนดเปนโครงรางวิทยานิพนธ
หรือสารนิพนธ โดยแผน ก จะตองเลือกเรียนวิชาเลือก 2 วิชา ในขณะท่ีแผน ข ตองลงเรียนวิชาเลือก 3 
วิชา  
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 เทอมสุดทายของการศึกษา เปนเทอมท่ีผูเรียนตองใชความรูความสามารถ ทักษะในการวิเคราะห 
ทักษะในการวิจัย และทักษะการบูรณาการความรูของสหวิชาการ ในการทําวิทยานิพนธและสารนิพนธ 
ท้ังนี้ ภาค ข นิสิตจะตองลงเรียนวิชาเลือกในเทอมนี้อีก 1 วิชา 
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AUN - QA criterion 4 วิธกีารเรียนการสอน (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. 
การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลตอเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงคการศึกษา บทบาทผูสอนและ
ผูเรียน 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. 
คุณภาพการเรียนรู หมายถึง ผูเรียนสามารถแสวงหาความรู วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือใหได 
องคความรูใหมไดดวยตนเอง โดยมิใชเพียงแคการรับความรูจากผูสอน  

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. 
การเรียนรูโดยสวนใหญ คุณภาพการเรียนรูข้ึนอยูกับแนวคิดท่ีผูเรียนใชในขณะเรียนรู ซ่ึงใน
ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยูกับมโนทัศน การรับรูศักยภาพของตนเอง และกลยุทธท่ีเลือกใช 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของหลักการเรียนรู ท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีศักยภาพ 
ภายใตสภาพแวดลอมท่ีผอนคลาย สนับสนุน และมีความรวมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบตอการเรียนรู ผูสอนพึงกระทําดังนี้ 

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

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. 
เตรียมหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุนและใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 



  หนา 42 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู วิธีการเรียนรู และปลูกฝงใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน ความมุงม่ันท่ีจะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลขอมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม 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 และสื่อสารสูผูมีสวนได

สวนเสีย 

2 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

ในสวนนี้ หลักสูตรฯ มีการสรุปผลการดําเนินงาน 3 ประเด็นไดแก การสื่อสารปรัชญาการศึกษาไป
ยังผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้ 

1. การส่ือสารปรัชญาการศึกษาไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย การสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
สวนใหญเปนการแจงหรือถายทอดใหกับอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือนําไปเปนแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงใหผูเรียนไดรับทราบ สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน สามารถเขาดู
ขอมูลไดจากเว็บไซตของคณะ  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในรายวิชาตาง ๆ ยึดถือ
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังเปนสําคัญ ดังนั้น แตละรายวิชาจะมีการออกแบบวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอน 
รวมถึงวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ภาพรวม จะเนนการทํากิจกรรมในชั้นเรียน โดยเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถแสดงความสามารถในการ
วิเคราะห วิพากษ สถานการณหรือประเด็นท่ีกําลังเปนปญหาในปจจุบันโดยใชองคความรูทางทฤษฎีในการ
อธิบาย นอกจากนั้น ยังสงเสริมใหนิสิตนําเสนองานกลุม เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสงเสริมการทํางานเปนทีม รวมถึงการศึกษางานวิจัยดานการบริหารงานยุติธรรมท่ีเปน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และการเรียนรูแนวทางการทําวิจัย จากผลงานวิจัยท่ี
ผานมา ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกนิสิตในการเขียนโครงรางขอเสนองานนิพนธ  
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3. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียน หลายลักษณะ ท้ังนี้ 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ และตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต ดังรายละเอียดในตาราง 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ผูเขารวมโครงการ 
1 โครงการฝกปฏิบัติงานวิจัยใน

ภาคสนาม (จ. ศรสีะเกษ) 
25-27 กุมภาพันธ 2561 

1. เพ่ือสงเสรมิการเรียนร ู ภาคปฏบัิติ ควบคู
ไปกับการเรียนในภาคทฤษฎ ี
2. เพ่ือพัฒนาการวิเคราะหเชิงทฤษฎีโดย
อาศัยสถานการณจริงในภาคสนาม 

นิสิต 24 คน 
อาจารย 1 คน 
เจาหนาท่ี 2 คน 

2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ประกอบรายวิชารัฐ การเมืองและ
การบริหารจัดการในยุค
โลกาภิวัฒน 
11-14 มีนาคม 2561 

1. นิสิตไดศึกษาความเปนมาเปนไปของ
จังหวัดตามแนวเขตชายแดนโดยศกึษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองได 
2.ใหนิสิตไดเรยีนรู เปดโลกทัศนนอก
หองเรียน รับการถายทอดขอมูลตรงจาก
วิทยากรผูเช่ียวชาญ 
3.  สงเสริมใหนิสิตรับประสบการณตรง
จากสถานท่ีจริง ประสบการณจริง และ
สามารถวิเคราะหลักษณะสําคญัของการ
บริหารองคกร สภาพพ้ืนท่ี สังคม ศาสนา 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเพณี
วัฒนธรรม ตามหลักทฤษฎีทางรัฐและ
สังคม 

นิสิต 26 คน 
อาจารย 1 คน 
เจาหนาท่ี 4 คน 

3 โครงการฝกปฏิบัติงานวิจัยใน
ภาคสนาม (จ. ภูเก็ต พังงา ระนอง 
และชุมพร) 
2-5 เมษายน 2561 

1. เพ่ือสงเสรมิการเรียนร ู ภาคปฏบัิติ ควบคู
ไปกับการเรียนในภาคทฤษฎ ี
2. เพ่ือพัฒนาการวิเคราะหเชิงทฤษฎีโดย
อาศัยสถานการณจริงในภาคสนาม 

นิสิต 24 คน 
อาจารย 1 คน 
เจาหนาท่ี 3 คน 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบดวย  
a. New student admission  

การรับเขาผูเรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา  
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. 
หลักสูตรพึงใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท้ังหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใชตามวัตถุประสงคของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหวางการเรียนรู และการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนรู  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ  

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

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใชกระบวนการหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือประกันวาการประเมินผูเรียนมีความเท่ียงตรง  
ความนาเชื่อถือและเปนธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเท่ียงตรง และความนาเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอยางตอเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหมข้ึน และไดนําไป
ทดลองใช  

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

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3 3 

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

 การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ 
ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการให
คะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือ 
และเปนธรรม 

2 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 

 helps to improve  learning (3) 

 การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา

 และชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

2 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงานในสวนนี้ประกอบดวย การประเมินกอนเขาศึกษา การประเมินในระหวาง

การศึกษา และการประเมินหลังจากจบการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินกอนเขาศึกษา การประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้  

(1) เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเทาท่ี กพ. หรือมหาวิทยาลัยบูรพารับรอง 

(2) เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
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(3) ไมเปนโรคติดตอรายแรงซ่ึงเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ และ/หรือเปนโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

 ภายหลังจากตรวจสอบวาผูสมัครมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด จะมีการสอบ
ขอเขียนเพ่ือวัดทักษะในการคิดและวิเคราะหของผูสมัคร วามีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของหลักสูตรหรือไม หากสอบผานเกณฑท่ีกําหนด ผูสมัครจะถูกสัมภาษณโดยคณะกรรมการ ซ่ึงโดยสวน
ใหญจะเปนอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือทําการคัดเลือก เม่ือผูสมัครผานเกณฑการคัดเลือก เจาหนาท่ีจะ
ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียน และแจงผูผานการคัดเลือกมาลงทะเบียนและชําระคา
เทอม โดยกอนท่ีจะเริ่มการเรียนการสอน หลักสูตรจะทําการปฐมนิเทศ นิสิตใหมกอนทุกครั้ง ตาม
กระบวนการท่ีแสดงในภาพ 

 

 
 

2. การประเมินในระหวางการศึกษา เปนการนําเสนอเก่ียวกับระบบการประเมิน วิธีการประเมิน 

การใหผลปอนกลับ และกระบวนการรองทุกข ซ่ีงมีรายละเอียดในแตละประเด็น ดังนี้ 

2.1 ระบบการประเมิน ระบบการประเมินการเรียนการสอนจะยึดถือผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

เปนสําคัญ โดยผูสอนจะแจงแนวทางและวิธีการประเมินใหกับนิสิตไดรับรูท้ังกอนเริ่มเรียน ในระหวางเรียน 

และกอนการสอบวัดผล  
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2.2 วิธีการประเมิน ประกอบดวย วิธีการ กติกาในการประเมิน สัดสวนของการประเมิน และ

การใหเกรด โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนของหลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

 การมีสวนรวมในชั้นเรียน   10-15% 

 การทดสอบความรูทางวิชาการ  20-40% 

 รายงานเดี่ยว    10-20% 

 รายงาน/การนําเสนองานกลุม  20-30% 

 กิจกรรมวิเคราะห/วิพากษในชั้นเรียน 10-20% 

 ท้ังนี้ ผูสอนจะแจงกฏเกณฑและกติการการใหคะแนนในแตละสวนแกผูเรียนอยางชัดเจน

กอนเริ่มเรียน และระหวางเรียน เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและโปรงใส นอกจากนั้น สัดสวนการใหคะแนนใน

แตละเรื่องจะเปนการตกลงท่ีอาศัยการมีสวนรวมของผูเรียนเปนสําคัญ 

 สวนการใหเกรดหรือผลการเรียน จะมี 2 แนวทางหลัก ไดแกการอิงเกณฑ และการใช

คะแนน t-Score ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการตกลงรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

2.3 การใหผลปอนกลับ ภายหลังจากการสอบวัดความรูหรือการนําเสนองาน การสงงาน 

ผูสอนจะแจงขอมูลปอนกลับแกผูเรียนภายใน 7 วัน 

2.4 กระบวนการรองทุกข หลักสูตรชี้แจงผูเรียนเก่ียวกับกระบวนการรองทุกข โดยสามารถ

รองทุกขผานทางผูประสานงานหลักสูตร หรือประธานหลักสูตรโดยตรง ตามกระบวนการ ดังนี้ 
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3. การประเมินการจบการศึกษา เปนแนวทางการประเมินเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียน มี

ความกาวหนา สามารถจบการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนดไดหรือไม หลักสูตรมีแนวทางในการติดตามโดย

การประสานงานกับงานบัณฑิตศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธหรือ

สารนิพนธของนิสิต โดยอาศัยเจาหนาท่ีของงานบัณฑิตเปนกําลังสําคัญในการประสานงาน และใหขอมูลท่ี

เปนประโยชนแกนิสิต  
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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. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความตองการจําเปนท้ังระยะสั้นและระยะยาว (เชน แผนความกาวหนาทางสายงาน ยกยอง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากร
สายวิชาการมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการดานการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

• design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงกับการเรียนรู 
ในหลักสูตร 

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

• develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

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

• reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะทอนจุดท่ีควรปรับปรุง หรือแกไขในวิธีการสอน และ 

• conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและใหบริการท่ีเปนผลประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
 
 



  หนา 50 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความกาวหนาทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยูบนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมท้ังการสอน การวิจัย และการบริการ  

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

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

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

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ 
  เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ดานการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
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) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เชน แผนความกาวหนา
ทางสายงาน ยกยองชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง 
การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจําเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 
6.2 Staff-to-studentratio and workload are 

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

 มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของ
ผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 3 

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

 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน 
การจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน และเผยแพร 

 ใหทราบโดยท่ัวกัน  

2 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 

 and evaluated (3) 

 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 

 สายวิชาการ 

3 3 

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

3 3 

6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง 
 ใหเกียรติเพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเทาปริญญาเอก จํานวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย - - - - - 
2. รองศาสตราจารย 2 - 2 0.81 2 
3. ผูชวยศาสตราจารย 2 - 2 0.86 2 
4. อาจารย 3 4 7 2.96 7 
5. อาจารยชาวตางชาต ิ - - - - - 
6. อาจารยพิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

2 2 4 0.68 4 

รวม 9 6 15 5.31 15 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเทาปริญญาเอก  เชน แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตร  

2. อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ  และอาจารยจางบางสวนเวลา ใหนําไปนับรวม 
ในประเภทท่ี 1 – 4  
  3. การคํานวณ FTE ของอาจารย ยึดวิธีการคํานวณตามคูมือ AUN QA Version3 หนา 
30 วิธีท่ี 1 โดยกําหนด 1 FTE เทากับการทํางาน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ตารางขอมูลแสดงอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารย
ท้ังหมดตนป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ลาออก/

เกษียณใน
ระหวางป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
เขาใหม

ระหวางป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ท้ังหมดปลายป

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 3 - 2 5  
2558 5 1* 1 5 *ยายไปประจาํ

หลักสูตรอ่ืน 
2559 5 1* 1 4 *ลาออก 
2560 3 3 - 3  

 

ตารางขอมูลสัดสวนนิสิตตออาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย
และนักวิจัย 

สัดสวนนิสิตตออาจารย 

2557 n/a n/a n/a 

2558 81.29 4.03 20.17 
2559 44.5 6.00 7.42 
2560* 26.4 5.31 4.97 

*หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณ FTE โดยยึดวิธีการคํานวณตามคูมือ AUN QA Version3 หนา 30 วิธีท่ี 1 

 

ตารางขอมูลผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ช่ือผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ท่ีเผยแพร 

2557 - - - - 
2558 

นายสุรณรงค แจม
จํารัส 

โท - ความคาดหวัง ความ
ตองการของผูตองขัง
ตอการดําเนินงานของ
เรือนจํากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

นายสุรเดช สุขเดโช โท ผศ.วาท่ี ร.ต. ดร.เอก
วิทย มณีธร 

“เข่ือนรัชชประภา” 
เหรียญสองดานของ 
“การพัฒนา” และ
แนวทางแกไขท่ีสมดลุ
และยั่งยืน 
 

2 พฤศจิกายน 2558 
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2560     
นางสาวรัตติยา  
ดีนํ้าจืด 

โท ผศ.พ.ต.ท.ดร. ไวพจน 
กุลาชัย 

Antecedents of 

Cyber Bullying 

Behaviors of High 

School Students:      

A Case Study of 

Facebook 

(Conference of the 

International 

Journal of Arts & 

Sciences) 

January 2018 

นางสาวพรรพี ตอ
ศักดิ์ 

โท ผศ.พ.ต.ท.ดร. ไวพจน 
กุลาชัย 

A study of drinking 
behavior among 
undergraduate 
students in 
Chonburi 
(Advances in 
Social Science, 
Education and 
Humanities 
Research (ASSEHR)) 

March 2018 

นายนภสัพล        
สินสมศักดิ ์

โท ผศ.พ.ต.ท.ดร. ไวพจน 
กุลาชัย 

A study on the 
impacts of 
Smartphone 
addiction 
(Advances in 
Social Science, 
Education and 
Humanities 
Research (ASSEHR)) 

March 2018 

นายฐิติวัสส นุมกัน โท ผศ. พ.ต.ท.ดร. 
ไวพจน กุลาชัย 

Developing a 
causal model of 
game addiction 
and stealing 
behavior among 
undergraduate 
students 
(Advances in 
Social Science, 
Education and 
Humanities 
Research (ASSEHR)) 
 

March 2018 
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รอยตํารวจเอกพิษณุ 

ยุติธรรมนนท 

โท ดร.อมรทิพย อมราภิ
บาล 

พฤติกรรมการเลน

พนันฟุตบอลของ

ประชาชนในจังหวัด

ชลบุร ี

(โครงการสัมมนาเวที

เผยแพรผลงานวิจยั 

โรงเรียนนายรอย

ตํารวจประจําป 

2560) 

ธันวาคม 2560 

นางสมศรี วัฒนชัย โท ดร.อมรทิพย อมราภิ
บาล 

ความหวาดกลัว
อาชญากรรมของผูพัก
อาศัยในอพารทเมน 
หอพัก และ
คอนโดมิเนียมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุร ี
(โครงการสัมมนาเวที
เผยแพรผลงานวิจยั 
โรงเรียนนายรอย
ตํารวจประจําป 
2560) 

ธันวาคม 2560 

 

ตารางขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ (ดูรายละเอียดในหนา 9-17) 

ป 
ผลงานเผยแพร 

รวม 
จํานวนผลงานตอ

อาจารยและ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 2 4 - - 6 1.20 
2558 1 4 2 - 7 1.40 
2559 - 2 4 - 6 1.50 
2560 1 15 10 2 28 2.55 

 

 

ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

เอกวิทย มณีธร และ ศุภลักษณ เหลี่ยมวรางกูร. (2560). พฤติกรรมการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูวิถีชีวิตของประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก. วารสารการเมือง การบริหารและ

กฎหมาย, 9(ฉบับพิเศษ กันยายน – ตุลาคม), 69-99. 

2. รองศาสตราจารย ดร. สุพจน  บุญวิเศษ  

สิริพัฒถ ลาภจิตร,  สุทธนู ศรีไสย  และสุพจน บุญวิเศษ. (2560). การพัฒนาความม่ันคงชาวนาไทยในเขต

อีสานใตของประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย, 9(2), 269-298. 
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3. ผูชวยศาสตราจารย พันตํารวจโท ดร. ไวพจน  กุลาชัย  

ณชพล สุริยเสนีย, สหนนท ตั้งเบญจสิริกุล, เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ และไวพจน กุลาชัย. (2560). 

การศึกษาองคประกอบรูปแบบการบริหารองคกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ

อุตสาหกรรมการผลิต: กรณีศึกษาผูไดรับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 11(2), 37-46. 

ไวพจน  กุลาชัย, ปฏิพล หอมยามเย็น และเทวุษย  บริรักษสันติกุล. (2560). ความสัมพันธระหวาง

ความเครียดในงาน ความเหนื่อยลาในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน. วารสารวิชาการ Veridian 

E-Journal, 10(2), 959-974. 

Kulachai, W., Narkwatchara, P., Siripool, P., & Vilailert, K. (2018). Internal communication, 

employee participation, job satisfaction, and employee performance. Advances in 

Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 186, pp. 124-128. 

Kulachai, W., Pongnairat, K., Petchprasert, S., Snitwongse, P., Benchakhan, K., & 

Homyamyen, K. (2018). Servant leadership: A second-order confirmatory factor 

analysis. Conference of the International Journal of Arts & Sciences, 11(01), pp. 85–98. 

Numkhan, T. & Kulachai, W. (2018). Developing a causal model of game addiction and 

stealing behavior among undergraduate students. Advances in Social Science, 

Education and Humanities Research (ASSEHR), 186, pp. 11-15. 

Petchprasert, S., Kulachai, W., Pongnairat, K., Snitwongse, P., Borriraksuntikul, T., & Sarmart, 

T. (2018). Measuring trustworthiness: A confirmatory factor analysis. Conference of the 

International Journal of Arts & Sciences, 11(01), pp. 109–114. 

Phuangthuean, P., Kulachai, W., Benchakhan, K., Borriraksuntikul, T., & Homyamyen, K. 

(2018). Employee engagement: Validating ISA engagement scale. Conference of the 

International Journal of Arts & Sciences, 11(01), pp. 99–108. 

Sinsomsack, N., & Kulachai, W. (2018). A study on the impacts of Smartphone addiction. 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 186, pp. 

248-252.   

Torsak, P., & Kulachai, W. (2018). A study of drinking behavior among undergraduate 

students in Chonburi. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 

(ASSEHR), 186, pp. 191-194. 

Deenamjued, R., & Kulachai, W. (2017 ). Antecedents of cyber bullying behaviors of high 

school students: A case study of Facebook. Conference of the International Journal 

of Arts & Sciences, 10(02), 295–304. 

Homyamyen, P., & Kulachai, W. (2017). Impacts of non-financial factors on job satisfaction 

of public schools’ teachers. International Journal of Arts & Sciences, 10(02), 453–460. 
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์  

พิมพประไพ สนิทวงศ ณ อยุธยา, ธีระ  กุลสวัสดิ์ และธีระวัฒน จันทึก. (2560). การพัฒนาโมเดลสมการ

โครงสรางปจจัยบางประการท่ีสงผลตอคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ผลสําหรับนโยบายดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 10(2), 

1950-1968. 
 

5. นางสาวภัสนันท  พวงเถื่อน 

อมรทิพย อมราภิบาล และภัสนันท พวงเถ่ือน. (2561). นักพนันรุนเยาว เหยื่อหรือผูกระทําผิด? วารสาร

การเมือง การบริหาร และกฏหมาย. 10(1), 383-405. 

Phuangthuean, P., Kulachai, W., Benchakhan, K., Borriraksuntikul, T., & Homyamyen, K. 

(2018 ). Employee engagement: Validating ISA engagement scale. Conference of the 

International Journal of Arts & Sciences, 11(01), 99–108. 

Homyamyen, P., & Kulachai, W. (2017). Impacts of non-financial factors on job satisfaction 

of public schools’ teachers. International Journal of Arts & Sciences, 10(02), 453–460. 
 

6. นายปยะ  นาควัชระ 

ปยะ นาควัชระ.  (2560).  แบบจําลองปจจัยความสําเร็จของโครงการพลังงานชุมชนตนแบบ.  

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 10(1), 128-143. 

Kulachai, W., Narkwatchara, P., Siripool, P., & Vilailert, K. (2018). Internal communication, 

employee participation, job satisfaction, and employee performance. Advances in 

Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 186, pp. 124-128. 
 

7. นางสาวอรรัมภา  ไวยมุกข 

อรรัมภา ไวยมุกข, มุกกระจาง จรณี, ประลอง ศิริภูล, และ รัชนี แตงออน (2560). ปญหาเขตอํานาจศาล

ในคดีผูบริโภค. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 10(3), 2342-2354. 

อรรัมภา ไวยมุกข. (2560). การคุมครองผูบริโภคดานขอสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหวางประเทศ: 

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส. บทบัณฑิตย, 73(4), 131-172. 

อรรัมภา ไวยมุกข, อชิรญา ภูพงศกร, ประลอง ศิริภูล และ อารยา เนื่องจํานงค. (2560). การุณยฆาตเชิง

รุกโดยสมัครใจกับความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-เยอรมัน. วารสารการเมือง 

การบริหาร และกฎหมาย, 9(3), 37-70. 

อรรัมภา ไวยมุกข. (2560). ปญหาการคุมครองคูสัญญาท่ีออนแอกวาในหลักกฎหมายขัดกันไทย. วารสาร

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(1), 63 – 77. 
 

 8. นางสาวโชติสา   ขาวสนิท 

     - 
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9.นายชัยณรงค  เครือนวน 

ชัยยนต ประดิษฐศิลปและชัยณรงค เครือนวน. (2560). โครงสรางอํานาจและการกระจุกตัวของความม่ังค่ัง

ในทองถ่ิน: กรณีศึกษาจังหวัดแหงหนึ่งในภาคตะวันออก.วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 

9(3), 111-134. 
 

10. นายวีระ  หวังสัจจะโชค 

วีระ  หวังสัจจะโชค. (2560). บทสํารวจกรอบการศึกษาการปรับตัวของชาวนาไทยทางเศรษฐกิจการเมือง

และโจทยสําหรับการศึกษาในอนาคต. วารสารเศรษฐศาสตรการเมืองบูรพา, 5(1), 22-51. 

วีระ  หวังสัจจะโชค และ กัมปนาท เบ็ญจนาวี. (2560). การมีสวนรวมในยุทธศาสตรชาติกับการปฏิรูป

รัฐธรรมนูญ : ถอดบทเรียนประเทศโคลัมเบีย และมอลโดวา กับการจัดทํายุทธศาสตรชาติของไทย. ใน 

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา ครั้งท่ี 19 ประจําป 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง 

ประชาธิปไตย: ความทาทายใหมอุดมคติ สิ่งท่ีเปนจริง และอยากใหเปน (Thai Democracy and 

New Challenges : the Ideal, Reality and Prospects) (หนา 267-287). กรุงเทพฯ: สถาบัน

พระปกเกลา. 
 

11. นางสาวรัชนี  แตงออน 

รัชนี แตงออน. (2560). มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานขอมูลดีเอ็นเอแหงชาติและสิทธิความเปน

สวนตัว:แนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือบังคับใชในประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหารและ

กฎหมาย, 9(2), 579-611. 

อรรัมภา ไวยมุกข, มุกกระจาง จรณี, ประลอง ศิริภูล, และ รัชนี แตงออน (2560). ปญหาเขตอํานาจศาล

ในคดีผูบริโภค. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(3), 2342-2354. 

 

ผลงานสรางสรรค 

ป 

ผลงานเผยแพร 

รวม 

จํานวนผลงานตอ
อาจารยและ

นักวิจัย 
ระดับ

ภูมิภาค 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 
2556 - - - - - - - 
2557 - - - - - - - 
2558 - - - - - - - 
2559 - - - - - - - 
2560 - - - - - - - 

 

 

 



  หนา 59 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การได
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 รศ.วาท่ี ร.ต. ดร.เอกวิทย 
มณีธร 

การอบรม EdPEx 
การอบรม AUN QA 
การอบรม CUPT TQA 
การอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ไดพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสิทธิ
มนุษยชน 

2 รศ. ดร.สุพจน บุญวิเศษ การอบรม AUN QA 
การอบรม CUPT TQA 

ไดพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 พ.ต.ท.ดร.ไวพจน   

กุลาชัย 

การอบรม EdPEx 

การอบรม AUN QA 

การอบรม CUPT TQA 

ฝกอบรมหลักสตูร ผูประเมิน สมศ. 

ไดพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา 60 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ในป พ.ศ. 2560 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 

คณะ รัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกขอมูล : ขอความกรุณากรอกขอมูล หรือ ทําสัญลักษณ  ในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของหลักสูตรและสวนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยูในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ หรือผลงานท่ีตอบสนองตอความตองการของ

ผูประกอบการในภาคสวนตาง ๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย

ประจํา/

นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 

แหลงเผยแพร 
ระดับเผยแพร 

ชื่อแหลง

เผยแพร 

วัน/เดือน/

ป ที่

เผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร การบูรณาการกับหนวยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม

วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง

ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ทํางาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม

เกี่ยว

ของ 

ภายนอก

มหาลัย 

ตาง 

ประเทศ 

ไมมี ระบุช่ือ

หนวยงาน 

1 รศ.วาที่ ร.ต.

ดร.เอกวิทย 

มณีธร 

 √  พฤติกรรม

การนอมนํา

หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูวิถี

ชีวิตของ

ประชาชน ใน

เขตพื้นที่ภาค

ตะวันออก 

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหารและ

กฎหมาย 

2560       √    √  

2 รศ.ดร.สุพจน 

บุญวิเศษ 

 √  การพัฒนา

ความมั่นคง

ชาวนาไทยใน

เขตอีสานใต

ของประเทศ

ไทย 

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหารและ

กฎหมาย 

2560    √       √  

3 ผศ.พ.ต.ท.ดร.

ไวพจน กุลาชัย 

 √  การศึกษา

องคประกอบ

 √    √  วารสาร

บัณฑิตศึกษา

2560    √       √  



  หนา 61 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

รูปแบบการ

บริหาร

องคกรตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

สําหรับ

อุตสาหกรรม

การผลิต: 

กรณีศึกษาผู

ไดรับรางวัล

การประกวด

ผลงานตาม

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลย

อลงกรณใน

พระบรม

ราชูปถัมภ 

   √  ความสัมพันธ

ระหวาง

ความเครียด

ในงาน ความ

เหนื่อยลาใน

งานและ

ความต้ังใจ

ลาออกจาก

งาน 

 √    √  วารสารวิชากา

ร Veridian E-

Journal 

2560    √       √  

   √  Internal 

communica

tion, 

employee 

√      √ Advances in 

Social 

Science, 

Education 

2561    √       √  



  หนา 62 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

participatio

n, job 

satisfaction, 

and 

employee 

performanc

e 

and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR) 

   √  Servant 

leadership: 

A second-

order 

confirmator

y factor 

analysis 

√      √ Conference 

of the 

International 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

2561    √       √  

   √  Developing 

a causal 

model of 

game 

addiction 

and 

stealing 

behavior 

among 

undergradu

ate 

students 

√      √ Advances in 

Social 

Science, 

Education 

and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR) 

2561      √     √  

   √  Measuring 

trustworthi

ness: A 

√      √ Conference 

of the 

International 

2561    √       √  



  หนา 63 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

confirmator

y factor 

analysis 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

   √  Employee 

engagemen

t: Validating 

ISA 

engagemen

t scale 

√      √ Conference 

of the 

International 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

2561    √       √  

   √  A study on 

the 

impacts of 

Smartphon

e addiction 

√      √ Advances in 

Social 

Science, 

Education 

and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR) 

2561      √     √  

   √  A study of 

drinking 

behavior 

among 

undergradu

ate 

students in 

Chonburi 

√      √ Advances in 

Social 

Science, 

Education 

and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR) 

2561      √     √  

   √  Antecedent

s of cyber 

bullying 

behaviors 

√      √ Conference 

of the 

International 

Journal of 

2560    √       √  



  หนา 64 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

of high 

school 

students: A 

case study 

of 

Facebook 

Arts & 

Sciences 

   √  Impacts of 

non-

financial 

factors on 

job 

satisfaction 

of public 

schools’ 

teachers 

 √     √ Conference 

of the 

International 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

2560    √       √  

4 ผศ.ดร.ธีระ กุล

สวัสด์ิ 

 √  การพัฒนา

โมเดลสมการ

โครงสราง

ปจจัยบาง

ประการที่

สงผลตอ

คุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่

พึงประสงค 

ผลสําหรับ

นโยบายดาน

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

 √    √  วารสารวิชากา

ร Veridian E-

Journal 

2560   √        √  



  หนา 65 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ระดับ

หลักสูตรของ

คณะ 

5 ดร.ภัสนันท 

พวงเถื่อน 

 √  นักพนันรุน

เยาว เหยื่อ

หรือผูกระทํา

ผิด? 

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหาร และ

กฏหมาย 

2560        √   √  

   √  Employee 

engagemen

t: Validating 

ISA 

engagemen

t scale 

√      √ Conference 

of the 

International 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

2561    √       √  

   √  Impacts of 

non-

financial 

factors on 

job 

satisfaction 

of public 

schools’ 

teachers 

 √     √ International 

Journal of 

Arts & 

Sciences 

2560    √       √  

6 ดร.ปยะ นาค

วัชระ 

 √  แบบจําลอง

ปจจัย

ความสําเร็จ

ของโครงการ

พลังงาน

ชุมชน

ตนแบบ 

 √    √  วารสารวิชากา

ร Veridian E-

Journal 

2560        √   √  



  หนา 66 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

   √  Internal 

communica

tion, 

employee 

participatio

n, job 

satisfaction, 

and 

employee 

performanc

e 

√      √ Advances in 

Social 

Science, 

Education 

and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR) 

2561    √       √  

7 ดร.อรรัมภา

ไวยมุกข 

 √  ปญหาเขต

อํานาจศาล

ในคดี

ผูบริโภค 

 √    √  วารสารวิชากา

ร Veridian E-

Journal 

2560        √   √  

   √  การคุมครอง

ผูบริโภคดาน

ขอสัญญา

อนุญาโตตุลา

การในสัญญา

ระหวาง

ประเทศ: 

ศึกษา

เปรียบเทียบ

กฎหมาย

ไทย-ฝร่ังเศส 

 √    √  บทบัณฑิตย 2560        √   √  

   √  การุณยฆาต

เชิงรุกโดย

สมัครใจกับ

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหาร และ

2560        √   √  



  หนา 67 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ความรับผิด

ทางอาญา : 

ศึกษา

เปรียบเทียบ

กฎหมาย

ไทย-เยอรมัน 

กฎหมาย 

   √  ปญหาการ

คุมครอง

คูสัญญาที่

ออนแอกวา

ในหลัก

กฎหมาย

ขัดกันไทย 

 √    √  วารสาร

นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

2560        √   √  

8 ดร.ชัยณรงค  

เครือนวน 

 √  โครงสราง

อํานาจและ

การกระจกุ

ตัวของความ

มั่งค่ังใน

ทองถิ่น: 

กรณีศึกษา

จังหวัดแหง

หนึ่งในภาค

ตะวันออก 

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหาร และ

กฏหมาย 

2560       √    √  

9 ดร.วีระ หวัง

สัจจะโชค 

 √  บทสํารวจ

กรอบ

การศึกษา

การปรับตัว

ของชาวนา

ไทยทาง

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหาร และ

กฏหมาย 

2560    √       √  



  หนา 68 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

เศรษฐกิจ

การเมืองและ

โจทยสําหรับ

การศึกษาใน

อนาคต 

   √  การมีสวน

รวมใน

ยุทธศาสตร

ชาติกับการ

ปฏิรูป

รัฐธรรมนูญ : 

ถอดบทเรียน

ประเทศ

โคลัมเบีย 

และ

มอลโดวา กับ

การจัดทํา

ยุทธศาสตร

ชาติของไทย 

√     √  การประชุม

วิชาการ

สถาบัน

พระปกเกลา 

คร้ังที่ 19 

ประจําป 2560 

(KPI 

Congress 

XIX) 

2560        √   √  

10 ดร.รัชนี แตง

ออน 

 √  มาตรการทาง

กฎหมายใน

การพัฒนา

ฐานขอมูลดี

เอ็นเอ

แหงชาติและ

สิทธิความ

เปนสวนตัว:

แนวทางใน

การตรา

 √    √  วารสาร

การเมือง การ

บริหาร และ

กฏหมาย 

2560        √   √  



  หนา 69 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

กฎหมายเพื่อ

บังคับใชใน

ประเทศไทย 

   √  ปญหาเขต

อํานาจศาล

ในคดี

ผูบริโภค 

 √    √  วารสารวิชากา

ร Veridian E-

Journal 

2560        √   √  



  หนา 70 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน   

1. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการเปนการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ของคณะ พ.ศ. 2560-2564 โดยคณะมีการกําหนดแผนซ่ึงเนนในประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน การสงเสริมการสรางผลงานวิจัย และตีพิมพงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาความรูทางการวิจัยใหกับบุคลากร และการพัฒนาทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรและอาจารย 

 
2. ระบบการสรรหาและคัดเลือก 

การคัดเลือกอาจารยใหมเปนตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ระบบการสรรหาและคัดเลือกยึดถือหลัก
ความสามารถ ความยุติธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารผลการปฏิบัติงานของคณาจารยประจําหลักสูตรเปนการดําเนินงานในภาพรวมของ

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ซ่ึงมีการกําหนดแนวทาง ดังนี้ 
(1) การวางแผนการปฏิบัติงานท่ีจะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตร

ขององคกร  
(2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง  
(3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน  
(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว

ตั้งแตแรก  
(5) การนําผลท่ีไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก

ผูปฏิบัติงาน 
จากแนวทางดังกลาวขางตน พบวา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีการนํา

ผลการไปฏิบัติงานไปพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การข้ึนเงินเดือน เปนตน 
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4. การพัฒนาและฝกอบรม 
4.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

ในปการศึกษา 2560 มีคณาจารยเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ พอสมควร โดย
เนนท่ีการพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพ เพ่ือท่ีจะนําองคความรูมาจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

4.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอ่ืนๆเชน 

ความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน โดยคณะฯ ยังสนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงาน
ทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน ตลอดจนสงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขา
วิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยาง
ประจักษ ท้ังนี้ มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 4 คน อยูในระหวางการพิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการ
ระดับ ผูชวยศาสตราจารย และมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีอยูในระหวางการจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ. 2561 จํานวน 2 คน โดยอาจารยท้ัง 2 คนไดรับทุนและงบประมาณ
สนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการจากคณะฯ 

 
5. ระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากร 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรมีระบบการสรางแรงจูงใจในการทํางานโดยการสนับสนุนทุนวิจัยและ
งบประมาณในดานตาง ๆ อยางพอเพียง เชน 

(1) งบประมาณในการทําวิจัย 3 เรื่อง/คน/ป 
(2) งบประมาณในการจัดทําและตีพิมพเอกสารหรือบทความทางวิชาการ 
(3) งบประมาณดานการฝกอบรม 
(4) การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมงาน 
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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. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ตองการจําเปนท้ังระยะสั้นและระยะยาวของหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรดานสารสนเทศ 
และดานการจัดบริการแกนิสิต เพ่ือใหม่ันใจวาบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอตอความตองการดานการเรียนการสอน 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. 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน มีการกําหนดบทบาทและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน และมีการมอบหมายงานใหบุคลากร 
สายสนับสนุนอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจรยิธรรม คุณสมบัต ิและประสบการณ 

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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสรางความม่ันใจวาสมรรถนะ
และการใหบริการ สรางความพึงพอใจแกความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ เพ่ือสรางแรงจูงใจ 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) 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความตองการจําเปน 
(หองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรดานสารสนเทศ และ
ดานการจัดบริการแกนิสิต) สําหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

n/a n/a 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนง
งาน การจางงาน ความกาวหนาทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน  

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) 

 มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความตองการนัน้ 

n/a n/a 

7.5 Performance management including rewards  

 and recognition is implemented to motivate  

 and support education, research and service (5) 

 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง 

 ใหเกียรติ เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 

 การสอน การวิจัย และการบริการ 

n/a n/a 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) n/a n/a 
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ตารางขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหนงสนับสนุนวิชาการ เชน นักวิทยาศาสตร  

พนักงานทดลอง ชางเทคนิค ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถามี) 

ลําดับ ช่ือพนักงาน
ตําแหนงสนับสนุน

วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การได
รางวัลและการยอมรับ 

    
    
    
    

 

ผลการดําเนินงาน   

n/a 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรยีน (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. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพร 
อยางท่ัวถึงและเปนปจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ 

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. 
มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียน 
อยางเพียงพอ มีการเก็บขอมูล ติดตาม และใหขอมูลปอนกลับกับแกผูเรียนอยางเปนระบบ  
และใหการแกไขถาจําเปน 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ 

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. 
ในการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังดานกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมท้ังสุขภาวะของผูเรียน 

 
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)  
 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยาง

ชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพรอยางท่ัวถึงและเปนปจจุบัน 
 

3  
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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) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ 

2 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียนอยางเพียงพอ  

2 3 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 

 student competition, and other student support 

 services are available to improve learning and 

 employability (4) 

มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและทักษะ การประกอบอาชีพ 

2 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังดานกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะ
ของผูเรียน 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ตารางขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร (ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวนผูสมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนท่ีประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จํานวนผูมสีิทธิเขา
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จํานวนนิสิต 
 ณ สัปดาห
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2555 64 50 59 47 n/a 
1/2556 60 50 60 55 n/a 

1/2557 56 50 53 44 n/a 

1/2558 49 50 43 42 n/a 

1/2559 36 50 31 29 n/a 

1/2560 19 38 19 17 n/a 
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หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไมตองกรอกชองสุดทาย ใหใสคําวา N/A 

ตารางขอมูลจํานวนนิสิตในแตละช้ันป (ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ป
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 > ป 4 
ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

2555 42 n/a 32 n/a 3 n/a 1 n/a 4 n/a n/a 
2556 51 49 41 26 3 3 - - 4 4 82 
2557 43 42 47 26 2 2 2 2 3 2 74 
2558 42 41 42 39 13 9 2 2 1 - 91 
2559 29 28 36 36 26 17 5 5 3 3 89 
2560 16 17 27 27 24 24 2 2 1 1 72 

หมายเหตุ : 1. เก็บเปนภาคการศึกษา สิ้นสัปดาหท่ี 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในชองรวม ใหนับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปการศึกษามาบวกกัน 

 

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเขา 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะเวลา จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละช้ันป 
< 4 ป 4 ป > 4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป 

         
         
         
         
 

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก 

รหัส 
แรกเขา 

จํานวนท่ี 
ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละช้ันป 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เปนตนไป 

1/2556 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2/2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2557 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2558 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
2/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2559 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2/2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2560              
2/2560              
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ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข 

รหัส 
แรกเขา 

จํานวนท่ี 
ลงทะเบียน 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละช้ันป 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เปนตนไป 

1/2556 54 0 31 1 7 0 1 0 0 0 0 0 9 
2/2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2557 42 0 2 6 10 0 0 0 0 1 0 17 0 
2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2558 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
2/2558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2559 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2/2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1/2560              
2/2560              

หมายเหตุ : แยกตารางขอมูลระหวางนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตท่ีรับเขาดวยเง่ือนไขการรับ 

      และการจบการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

ตารางขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

รหัส 
แรกเขา 

จํานวนรับ
ในรุนนั้น 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ป) จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละช้ันป 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เปนตนไป 

1/2556               
2/2556               
1/2557               
2/2557               
1/2558               
2/2558               
1/2559               
2/2559               
1/2560               
2/2560               

 

ผลการดําเนินงาน   

 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรกําหนดคุณสมบัติผูท่ีตองการเขาศึกษาตอในหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมไว คือ รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ นอกจากนี้
ยังมีเกณฑอ่ืนๆ ประกอบ ดังนี้   
  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ี ก.พ. หรือ มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง 
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  2. เปนผูมีความประพฤติดีตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
  3. ไมเปนโรคติดตอรายแรงซ่ึงเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ และ/หรือ เปนโรคท่ีจะเปน
อุปสรรคตอการศึกษา 
 ผูสมัครเขาเปนนิสิตจะตองผานการสอบคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนดรายละเอียดและ
ประกาศใหทราบเปนคราวๆ ไป แตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
มหาวิทยาลัยอาจคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนิสิตตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยก็ได และถาในกรณีท่ีมีนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหนึ่ง ประสงคจะสมัครเขา
ศึกษาอีกหลักสูตรหนึ่ง ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของสาขาวิชาเดิมท่ี
กําลังศึกษาอยู และไดรับอนุมัติจากคณบดีจึงจะสามารถสมัครในหลักสูตรใหมได 
 จํานวนหนวยกิตสําหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยกําหนด
รายละเอียด ดังนี้ 
  แผน ก แบบ ก2 
  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไมนับหนวยกิต 
  หมวดวิชาแกน    9 หนวยกิต 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา  12 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือก     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 
 
  แผน ข 
  หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน   ไมนับหนวยกิต 
  หมวดวิชาแกน    9 หนวยกิต 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา  12 หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือก     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 
   - การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 
   - รายวิชาแทนวิทยานิพนธ  9 หนวยกิต 
 ในแตละภาคเรียนและปการศึกษา จํานวนหนวยกิตท่ีนิสิตตองศึกษานั้นไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
รายวิชาท่ีนิสิตตองลงทะเบียนในแตภาคเรียน 
 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิต
ท่ีมีปญหาในการเรียนสามารถเขาปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน
จะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) 
เพ่ือใหนิสิตเขาปรึกษาได 
 โดยปญหาหลักๆ ของนิสิตแรกเขา คือ การปรับตัวเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ทักษะทางดานภาษา 
และความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเรียน และยังมีนิสิตท่ียังไมมีพ้ืนความรูทางดานการวิจัย ซ่ึงเปนความรูท่ี
จําเปนตอการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต ซ่ึงทางสาขาวิชาไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
นั้น โดยการจัดการสอนเสริมเตรียมความรูพ้ืนฐานกอนการเรียน และทางคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรจัด
ใหเรียนในรายวิชาวิธีวิทยาการ วิจัยทางสังคม ในปการศึกษาท่ี 1 เพ่ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานและไดทํางานวิจัย
อยางถูกวิธี 
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 กรณีท่ีนิสิตมีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นิสิตสามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ท้ังนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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AUN - QA criterion 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 

Sub Criterion 9 
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 

and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางดานกายภาพอยางเพียงพอ ไดแก อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณมีความทันสมัย พรอมใช และใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

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

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

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

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. 
สถาบันจัดใหมีคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายพ้ืนฐานท่ีเขาถึงไดงาย เพ่ือใหบุคลากร 
และผูเรียนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บรกิาร และ 
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใชมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับบุคคลท่ีมี
ความตองการพิเศษ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 

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

 อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและ
ทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3  
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 (หองเรียน หองเรยีนรวม หองปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
9.2 The library and its resources are adequate and 

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

3 3 

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

 มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและทันสมัย
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) 

 มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสราง

 พ้ืนฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและ

 ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

ในการดําเนินการตามหลักสูตร ใชอาคารท่ีมีอยูของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 

 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมี

สํานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเปนฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะ

เรื่อง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรไดดําเนินการประสานงานกับหอสมุดกลางดานการบริการเก่ียวกับ

ตําราเพ่ือใหบริการอาจารยและนิสิตไดคนควาและใชประกอบการจัดการเรียนการสอน ทางคณะรัฐศาสตร

และนิติศาสตรไดจัดบริการหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะไดจัด

สื่อการเรียนการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารยดวย เชน เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร 
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คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน โดยมีรายละเอียดของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ดังนี้ 

1. หองเรียนจํานวน 13 หอง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบทุกหอง และมีคอมพิวเตอรชนิด All-in-

one พรอมดวยโสตทัศนูปกรณอันทันสมัยท่ีใชสําหรับการเรียนการสอน จําแนกเปน 

1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจํานวน 2 หอง ความจุหองละ 50 คน มีคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการรวมจํานวน 100 เครื่อง 

2) หองบรรยายความจุ 45 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  

3) หองบรรยายความจุ 48 ท่ีนั่ง จํานวน 2 หอง  

4) หองศาลจําลองและหองบรรยายความจุ 66 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  

5) หองบรรยายความจุ 84 ท่ีนั่ง จํานวน 6 หอง  

6) หองบรรยายออดิทอเรียมความจุ 180 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง  

2. หองประชุม จํานวน 2 หอง 

1) หองประชุมความจุ 15 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

2) หองประชุมความจุ 40 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง 

3. หองโถงเอนกประสงคเพ่ือใหบริการนิสิต ชั้นท่ี 1 ความจุ 124 คน จํานวน 1 หอง 

4. หองสันทนาการเพ่ือการพักผอนของคณาจารยและบุคลากร ชั้นท่ี 9 จํานวน 1 หอง ความจ ุ     

40 คน 

5. หองพักคณาจารยจํานวน 22 หอง บริเวณชั้น 8-9 

6. หองสํานักงานคณบดี จํานวน 9 หอง 

7. หองประชาสัมพันธ จํานวน 1 หอง 

8. หองสํานักงานกิจการนิสิตจํานวน 1 หอง 

9. หองสโมสรนิสิตจํานวน 1 หอง 

10. หองมุดคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ขนาดความจุ 80 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หอง ประกอบดวยสื่อการ

เรียนการสอนทางดานรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร และนิติศาสตร มากมาย 

11. หองสมาคมศิษยเกานิสิต จํานวน 1 หอง 

12. หองทํางานวารสาร จํานวน 2 หอง 

13. หองสํานักงานภาควิชา จํานวน 2 หอง 

14. ศาลาสําหรับพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ จํานวน 1 หลัง 

15. พ้ืนท่ีจอดรถยนต ขนาด 45 ชองจอด และท่ีลาดสําหรับรถเข็นคนพิการและผูปวย  

16. ท่ัวท้ังอาคารมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสุดใหบริการท่ัวถึงทุกจุด 

17. ทุกชั้นตั้งแตชั้น ท่ี 2-7 มี ท่ีนั่ งพักสําหรับนิสิต และบอรดติดตั้ง พรอมดวยระบบโทรทัศน

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตลอดเวลา 

18. มีลิฟตอันทันสมัยขนาดความจุ 1,500 กิโลกรัม จํานวน 2 ตัว 

19. มีหองน้ําสําหรับผูพิการ ชั้นท่ี 1  และหองน้ําสําหรับเพศหญิง-ชาย ประจําทุกชั้น 
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20. อาคารเรียนติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตามมาตรฐานกฎหมายวาดวยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 

21. ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสํารอง และระบบประปา ตามมาตรฐานกฎหมายวาดวยอาคารสาธารณะ

และอาคารสูง 

22. อาคารหอพระพุทธรูป จํานวน 1 หลัง 
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AUN - QA criterion 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (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. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผูเรียน ศิษยเกา  
และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองคกรวิชาชีพ  

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 มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเปนระยะๆ 
รวมท้ัง มีการสงเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรยีนการสอนและการประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจวา
กระบวนการดังกลาวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

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

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เชน หองสมุด 
หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ 
จากบุคลากร ผูเรียน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบและนายจางอยางเปนระบบ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลความ
ตองการ และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย  
เปนปจจัยนําเขา 

2 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 3 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจวา
กระบวนการดังกลาวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคลอง 
กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

2 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching 

 and learning (4) 

มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน  

2 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผูเรียน) 

2 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจาก
ปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและ
สังคม เพ่ือใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร และพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรจะสงเสริมใหภารกิจดานการผลิตบัณฑิต รวมท้ังภารกิจดาน
อ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คนเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยกระทําทุกป
อยางตอเนื่อง 

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร กําหนดกระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงพิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ 
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจจะประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การ
อภิปรายโตตอบจากนิสิตในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว จะมาสามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหนิสิตเขาใจได ก็ตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 

ท้ังนี้ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ไดกําหนดการประเมินหลักสูตรในภาพรวมไว โดยประเมิน
จากนิสิตปจจุบันและศิษยเกา นายจางหรือสถานประกอบการ และผูทรวงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา ในการ
ประเมินจากนิสิตปจจุบันและศิษยเกานั้น ประเมินโดยการใชแบบสอบถามเพ่ือสอบถามจากศิษยเกา โดย
อาจจะใชแบบสอบถามหรือการจัดประชุมศิษยเกาในโอกาสท่ีเหมาะสม สําหรับการประเมินจากนายจาง
หรือสถานประกอบการนั้น ดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชมหาบัณฑิต และสําหรับการประเมิน
โดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา คณะดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลใน
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประเมินคุภาพภายใน 

จากการประเมินโดยผูมีสวนเก่ียวของท้ัง 3 ฝาย ทําใหคณะเห็นปญหาของการบริหารหลักสูตร
ท้ังในภาพรวมและแตละรายวิชา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ 
ไดทันที ซ่ึงเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นคณะไดดําเนินการตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น คณะจะกระทําทุกๆ 4 ป ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชมหาบัณฑิต 
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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. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เชน อัตราการสอบผาน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การไดงานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผูเรียน และควร
ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

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. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผูเรียน 
ศิษยเกา นายจาง  ผูใชบัณฑิต ฯลฯ ดวยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
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) 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผาน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

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

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การไดงานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

 

2 3 
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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) 

มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ตารางขอมูลผลงานของผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผูเรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐ ผลงานท่ีตอบโจทยอุตสาหกรรม ท่ีสอดคลองกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 

Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

นิสิต/ผูสําเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารยที่

ปรึกษา/นักวิจัย

ที่ทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน ประเภท 

แหลงเผยแพร 

ชื่อแหลงเผยแพร 
วัน/เดือน/ป 

ที่เผยแพร 

การบูรณาการกับศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร 
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี

ประ

ชุม

วิชา

การ 

อ่ืนๆ  

(ระบุ

ประเภท

อ่ืนๆ) 

ทาง

ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ทํางาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม

เกี่ยว

ของ 

1 นายนภัสพล 

สินสมศักด์ิ 

 √  ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน กุลาชัย 

A study on the 

impacts of 

smartphone addiction 

 √   Advances in 

Social Science, 

Education and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR), 

volume 186 

March 

2018 

  √    √   

2 นายฐิติวัสส 

นุมกัน 

 √  ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน กุลาชัย 

Developing a causal 

model of game 

addiction and stealing 

behavior 

among undergraduate 

students 

 √   Advances in 

Social Science, 

Education and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR), 

volume 186 

March 

2018 

  √    √   

3 นางสาวพรรพี 

ตอศักด์ิ 

 √  ผศ.พ.ต.ท.ดร. 

ไวพจน กุลาชัย 

A study of drinking 

behavior among 

 √   Advances in 

Social Science, 

March 

2018 

  √    √   
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undergraduate 

students in Chonburi 

Education and 

Humanities 

Research 

(ASSEHR), 

volume 186 

4 นางสมศรี 

วัฒนชัย 

 √  ดร.อมรทิพย 

อมราภิบาล 

ความหวาดกลัว

อาชญากรรมของผูพัก

อาศัยในอพารทเมน 

หอพัก และคอนโดมิเนียม

ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี 

 √   โครงการสัมมนา

เวทีเผยแพร

ผลงานวิจัย 

โรงเรียนนายรอย

ตํารวจประจาํป 

2560 

       √   

5 รอยตํารวจเอก

พิษณุ ยุติธรรม

นนท 

 √  ดร.อมรทิพย 

อมราภิบาล 

พฤติกรรมการเลนพนัน

ฟุตบอลของประชาชนใน

จังหวัดชลบุรี 

 √   โครงการสัมมนา

เวทีเผยแพร

ผลงานวิจัย 

โรงเรียนนายรอย

ตํารวจประจาํป 

2560 

       √   

รวม  5     5              
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ผลการดําเนินงาน   

เม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  1. มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต และตั้งม่ันในความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎกติกาของสังคม ใจเปดกวาง กลาตัดสินใจเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
  2. มีความรูความสามารถ และการบูรณาการองคความรูเขากับศาสตรอ่ืนๆ 
  3. มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาดานการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการนําทฤษฎีและแนวคิดไปวิเคราะหปญหา 
  4. มีความสามารถดานการสื่อสารระหวางบุคคล มีภาวะผูนํา รับผิดชอบ ตรงตอเวลา 
กลาคิด กลาตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง 
  5. มีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การวิเคราะหทางสถิติ และทักษะในการ
นําเสนอ 

เม่ือนิสิตสําเร็จการศึกษา นิสิตสามารถไปประกอบอาชีพตางๆท่ีอยูในกระบวนการยุติธรรม ไดแก 
ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา เจาหนาท่ีราชทัณฑ เจาหนาท่ีคุมประพฤติ เจาหนาท่ีขององคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ และผู ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม รวมท้ังผูปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐและหนวยงานภาคเอกชน 

สาํหรับความตองการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมนั้น พิจารณาจากการขยายตัวของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนผลมาจากการกระจายอํานาจของรัฐ นอกจากนี้ ยังพิจารณาความ
ตองการบุคลากร นักวิชาการดานสังคมศาสตรของหนวยงาน และสถาบันการศึกษาท่ีกําลังเปดหลักสูตร
เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม คณะไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตเม่ือครบหลักสูตร 
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ
หนวยงานภาครัฐใหมากท่ีสุด 
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 สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมนิตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบงช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
เปนไปตามเกณฑ/  
ไมเปนไปตามเกณฑ 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
 1.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลอง
กับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรูเฉพาะทางของ 
ศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรูท่ัวไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสียอยางชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
  2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียดของ
หลักสูตร และขอกําหนดรายวิชาได 

3  

AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 3  
 3.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวังอยางชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเนื้อหาท่ีมีการเรียงลําดับอยาง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสูผูมีสวนไดสวนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรยีนการสอนมีความสอดคลองกับการบรรลุผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 3  
AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 3  
  5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ 
สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจงใหผูมี 
สวนเก่ียวของทราบ 

3  

 5.3 วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน  
มีการประกันความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือและเปนธรรม 

3  

 5.4 การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา และ 
ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

3  

 5.5 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 3  
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ตัวบงช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
 6.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เชน แผนความกาวหนาทางสายงาน ยกยอง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจําเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของผูสอน 
และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนา 
ทางสายงาน และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  

 6.5 มีการระบุความตองการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการนั้น 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ 
เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) n/a  
 7.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความตองการจําเปน (หองสมุด หอง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรดานสารสนเทศ และดานการจัดบริการแกนิสิต) สําหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

n/a  

 7.2 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนงงาน  
การจางงาน ความกาวหนาทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

n/a  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน n/a  
 7.4 มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการนั้น 

n/a  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ  

เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ 

n/a  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน 
ประชาสัมพันธเผยแพรอยางท่ัวถึงและเปนปจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ 
 

3  



 
หนา 96 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตัวบงช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียนอยางเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแขงขันของผูเรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังดานกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของผูเรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and 

 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและทันสมัย 
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (หองเรียน หองเรียนรวม 
หองปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐาน

การเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 

การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลความตองการ 
และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปนปจจัยนําเขา 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจวากระบวนการดังกลาวมีความเก่ียวเนื่อง 
และสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปจจัย
นําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผาน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  
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ตัวบงช้ี (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 11.2 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได
งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจดุเดน และจุดที่ควรพัฒนา  
 

เม่ือปการศึกษา 2559 สําหรับปการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. รับฟงจากผูมีสวนได
สวนเสีย 

1. ความเชื่อมโยงระหวาง
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย โครง
รางหลักสูตร รายวิชาใน
หลักสูตร และวิธีการ
ประเมิน 

1.  1. บูรณาการผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวังให
สอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล วิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และถายทอดไปยัง
หลักสูตรและรายวิชา 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 1. 1. การใหขอมูลเก่ียวกับผู
มีสวนไดสวนเสียให
หลากหลายชองทางและ
ครอบคลุมทุกกลุม 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. ปรับเนื้อหาและ

รายละเอียดของหลักสูตร
ใหมีความเปนปจจุบัน 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 4 วิธกีารเรียนการสอน AUN. 4 วิธกีารเรียนการสอน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. ปรับปรุงวิธีการเรียน

การสอนท่ีสามารถ
บรรลุผลการเรยีนรูท่ี
คาดหวัง 

1. 1. การเชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยายใหความรู 

2. 2. 2. 2. สงเสริมกิจกรรมให
สอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 

3. 3. 3. 3. 
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AUN. 5 การประเมินผูเรียน AUN. 5 การประเมินผูเรียน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1.การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ 
1. 1. การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1.คุณภาพของบุคลากร
สายวิชาการมีความ
หลากหลาย 

1.แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 

1. 1. การพัฒนากลยุทธการ
สอน 

2. 2. 2. 2. การสงเสริมการ
เผยแพรงานวิจัยในระดับ
นานาชาต ิ

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. การใหคําปรึกษาและ

ติดตามความกาวหนา
การเขียนงานนิพนธอยาง
ใกลชิด 

AUN. 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ AUN. 9 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
มีความพรอมและทันสมัย 

1. 1. 1. การแสวงหาเครื่องมือ
สมัยใหมมาชวยในการ
จัดการเรียนการสอน 

AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1. 1. 1. สงเสริมการนํา
ผลการวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 
2. การทบทวนและ
ประเมินหลักสูตรเปน
ระยะ และนําผลการ
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ประเมินมาปรับปรงุการ
บริหารงานของหลักสูตร
ใหดีข้ึนกวาเดิม 

AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1.การเทียบระดับ 
(benchmarking)      
กับหลักสูตรท่ีโดดเดนใน
ศาสตรสาขานี้ 

1. 1. การเทียบระดับกับ
หลักสูตรท่ีเปน Best 
Practice 
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	- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารงานยุติธรรมและสังคม ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการนำทฤษฎีและแนวคิดไปวิเคราะห์ปัญหา
	- มีความสามารถด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบสูง
	- มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิเคราะห์ทางสถิติ และทักษะในการนำเสนอ
	2. ELO
	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ไว้ดังนี้
	3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ)
	3.1 แผน ก แบบ ก 2
	แผน ก 2 เป็นการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย โดยนิสิตต้องทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้
	3.2 แผน ข
	แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่นิสิตไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้อง ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระและศึกษารายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
	4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำ ประกอบด้วยอาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 ท่าน ดังนี้
	(1) รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์   มณีธร
	(2) รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  บุญวิเศษ
	(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์  กุลาชัย
	(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  กุลสวัสดิ์
	(5) ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
	(6) ดร.ปิยะ นาควัชระ
	(7) ดร.โชติสา ขาวสนิท
	(8) ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์
	(9) ดร.ชัยณรงค์ เครือนวน
	(10)  ดร.วีระหวังสัจจะโชค
	(11)  ดร.รัชนี แตงอ่อน

	8.ใบแทรกส่วนที่ 2
	ส่วนที่ 2
	ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้

	9. template ระดับหลักสูตร ที่ใช้เกณฑ์ 2558
	ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
	(  เป็นไปตามเกณฑ์
	ข้อสังเกต..................................................................................................
	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
	รหัสหลักสูตร 25490191109951
	อาจารย์ประจำหลักสูตร ในมคอ. 2
	อาจารย์ประจำหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน
	(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11)
	ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
	เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
	ผลการดำเนินงาน
	เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มีจุดมุ่งหมายในการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำคัญได้แก่ (1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและตั้งมั่นในความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏกติกาของสังคม ใจเปิดกว้าง กล้าต...
	จากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นจึงมีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 2 ลักษณะ ได้แก่ Generic learning outcomes และ Specific learning outcomes ดังที่กล่าวไว้แล้วในส่วนของโครงร่างองค์การ (Organizational Profile)
	หลักสูตรฯ มีกระบวนการและแนวทางการในการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยอาศัยผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐ ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน ศิษย์เก่านักวิชาการด้านการบริหารงานยุติธรรม และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มาบูรณาการให้ส...
	นอกเหนือจากการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว หลักสูตรฯ ได้นำผลการสำรวจที่ดำเนินการโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา มาประกอบการพิจารณากำหนด ELOs อีกทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบ...
	จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความโดดเด่นในด้านคุณธรรมจริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภายหลังจากที่หลักสูตรฯ ทำการปรับปรุงหลักสู...
	ภายหลังจากที่มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรฯ ดำเนินการแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ เพื่อที่จะได้นำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวไปปรับแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง และผู้สอนจะทำการชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที...
	จากการที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พบว่า ภายหลังจากที่มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีการถ่ายทอดและชี้แจงให้กับผู้เรียน และผู้สอนได้รับทราบแล้ว ยังขาดการติดตามและประเมินผลว่าภายหลังจากการเรียนการสอนแล้วผู้...
	จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรฯ พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนั้น จึงได้กำหนดกระบวนการในการปรับปรุงการกำหนด ELOs เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดีขึ้น ...
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการดำเนินงานตาม Criterion 2 ของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้ทันสมัย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังรายวิชาต่าง ๆ และการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โด...
	1. การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้ทันสมัย ในระหว่างปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจำหลักสูตรได้ประชุมและพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ โดยเชิญนักวิชาการด้านการบริหารงานยุติ...
	จากตาราง แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฯ ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้ทันสมัย โดยเพิ่มวิชาอาชญากรรมร่วมสมัย อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และเหยื่อวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย นอกจากนั้น ยังเพิ่มรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เป...
	2. การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังรายวิชาต่าง ๆ
	เพื่อให้หลักสูตรฯ สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงมีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
	หมายเหตุ: มีการปรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม มคอ. 2 ของหลักสูตรปี พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพ AUN-QA
	โดยที่
	(  หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับมาก
	 หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปานกลาง
	ทั้งนี้ การถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังอาจารย์ผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการผ่านช่องการการประชุมที่ไม่เป็นทางการ ส่วนการถ่ายทอดไปยังผู้เรียนนั้นมีการชี้แจงให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ปร...
	3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย เนื้อหา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา วัตถุประสงค์ของการศึกษา คณา...
	Source: http://www.polsci-law.buu.ac.th/pollaw/course/master/mapsjas54.php
	ช่องทางการสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
	ช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook
	AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
	ผลการดำเนินงาน
	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เป็นหลักสูตรที่กำหนดจำนวนหน่วยกิตไว้ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้
	ผลการดำเนินงาน
	ในส่วนนี้ หลักสูตรฯ มีการสรุปผลการดำเนินงาน 3 ประเด็นได้แก่ การสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
	1. การสื่อสารปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการแจ้งหรือถ่ายทอดให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงให้ผู้เรียนได้รับทราบ สำหรับผู้มีส่วนได...
	2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในรายวิชาต่าง ๆ ยึดถือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นสำคัญ ดังนั้น แต่ละรายวิชาจะมีการออกแบบวิธีหรือรูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยรูปแบบกา...
	3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน หลายลักษณะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังรายละเอียดในตาราง
	AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
	ผลการดำเนินงาน
	ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560
	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
	คณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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